


Najważniejsze w Polsce zawody w skokach przez przeszkody 
Impreza posiadająca status kwalifikacji do Mistrzostw Świata 
Transmisja z zawodów przeprowadzana przez TVP 1 i TVP Sport 
Pierwsze w historii Polskiego jeździectwa  zawody w randze pięciu gwiazdek 
Kilkanaście reprezentacji krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej 
Cztery dni sportowych emocji oglądanych na żywo przez 12 000 widzów 
Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
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Sopot - nazywany "letnią stolicą Polski" - jest 
niewielką nadmorską miejscowością turystyczną o 
statusie uzdrowiska, tworzącą wspólnie z pobliskim 
Gdańskiem i Gdynią ponad milionową aglomerację 
trójmiejską. 
Dzięki swojemu atrakcyjnemu położeniu, 
architekturze i rozbudowanej bazie hoteli z bogatą 
ofertą konferencyjną oraz pozycji modnego 
nadbałtyckiego kurortu stale kusi potencjalnych 
organizatorów imprez i wydarzeń biznesowych. 
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Najdłuższe w Europie drewniane molo, słynny, 
tętniący nocnym życiem „Monciak”, Opera Leśna 
z Sopot Festival i Hipodrom Sopot z największymi 
zawodami jeździeckimi w Polsce CSIO5* 2015. 
Piękne piaszczyste plaże w sąsiedztwie wspaniałych 
hoteli, sprawiają, że z roku na rok miasto umacnia 
swoją pozycję na mapie ekskluzywnych ośrodków 
turystyki biznesowej, rekreacyjnej i sportowej  
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Hipodrom Sopot jest miejscem, w którym bogata 
tradycja i ponad 100 letnia historia przeplatają się 
z nowoczesną działalnością i dynamicznym 
rozwojem. Na co dzień - oaza zieleni i spokoju 
w samym sercu Trójmiasta, na czas zawodów, 
wyścigów i imprez - zmienia się w tętniący życiem, 
ludźmi, wrażeniami i atrakcjami światowy kurort 
jeździectwa. 
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Strefa VIP 
Naszych partnerów zapraszamy do pięknie 
zaprojektowanej strefy VIP, z której śledzić 
można zmagania jeźdźców. Strefa VIP 
organizowana jest przy współpracy z K&F 
Group. W strefie VIP spotkać będzie można 
przedstawicieli świata polityki, biznesu, 
sportu oraz gwiazdy mediów i telewizji 

Dla publiczności 
Zawody CSIO odwiedza corocznie 12 000 
widzów. Oprócz sportowych emocji czekają na 
nich liczne atrakcje i pokazy – wystawa 
samochodów, występy dzieci na kucykach, 
konkurs kapeluszy, pokazy rycerskie . Najmłodsi 
mogą aktywnie spędzić czas w parku rozrywki. 
Gości zapraszamy też do stoisk 
gastronomicznych i wystawienniczych.  
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Wartość mediowa, czyli rzeczywista 
wartość całego wydarzenia CSIO*** 2014 
wyniosła 4,9 mln zł.  

7 



8 



9 

Sponsor Strategiczny 

Sponsor Główny 

Sponsor 

Partner 

Partner Wspierający 

• 500 000 zł 

• 250 000 zł 

• 100 000 zł 

• 50 000 zł 

• 10 000 zł 
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8 plansz wokół parkuru  

Konkurs imienny Sponsora  3 lub 4 dnia zawodów 

Logo lub reklama Sponsora na telebimie  

2 Reklamy wielkoformatowe 

10 zaproszeń do strefy VIP 

Logo na materiałach drukowanych  
Ekspozycja marki w strefie Sponsor’s Village  
Reklama w biurach: prasowym i zawodów  
Logotyp na stronie internetowej eventu. 

3 dedykowane przeszkody jeździeckie  
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6 plansz wokół parkuru  

Konkurs imienny Sponsora  3 lub 4 dnia zawodów 

Logo lub reklama Sponsora na telebimie  

1 Reklama wielkoformatowa 

8 zaproszeń do strefy VIP 

Logo na materiałach drukowanych  
Ekspozycja marki w strefie Sponsor’s Village  
Reklama w biurach: prasowym i zawodów  
Logotyp na stronie internetowej eventu. 

2 dedykowane przeszkody jeździeckie  
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4 plansze wokół parkuru  

Konkurs imienny Sponsora  1 lub 2 dnia zawodów 

Logo lub reklama Sponsora na telebimie  

6 zaproszeń do strefy VIP 

Logo na materiałach drukowanych  
Ekspozycja marki w strefie Sponsor’s Village  
Reklama w biurach: prasowym i zawodów  
Logotyp na stronie internetowej eventu. 

1 dedykowana przeszkoda jeździecka  
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2 plansze wokół parkuru  

1 Konkurs Dedykowany 

Logo lub reklama Sponsora na telebimie  

 4 zaproszenia do strefy VIP 

Logo na materiałach drukowanych  
Ekspozycja marki w strefie Sponsor’s Village  
Reklama w biurach: prasowym i zawodów  
Logotyp na stronie internetowej eventu. 

1 dedykowana przeszkoda jeździeckia  
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1 plansza wokół parkuru  

Logo lub reklama Sponsora na telebimie  

2 zaproszenia do strefy VIP 

Logo na materiałach drukowanych  
Ekspozycja marki w strefie Sponsor’s Village  
Reklama w biurach: prasowym i zawodów  
Logotyp na stronie internetowej eventu. 
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Hipodrom Sopot Sp. z o.o. 
Ul. Polna 1  

81-745 Sopot  
 
 

Grzegorz Ćwiklik  
Specjalista ds. Sponsoringu 

 
  gcwiklik@hipodrom.sopot.pl  

58 551 78 96  
721 757 665 

16 


