Oferta SPONSORSKA

HIPODROMIKA
W styczniu 2018 rozpoczynamy na Hipodromie w Sopocie pierwszą edycję Hipodromiki. Będą to
ogólnopolskie rozgrywki w skokach przez przeszkody rozgrywane na Hali Pomarańczowej. Zawodnicy
będą mgli wziąć udział w 5 eliminacjach, które zakończą się finałem w grudniu 2018 roku.
Spodziewamy się bardzo dużego zainteresowania nowym produktem, gdyż tożsamy cykl zawodów
regionalnych JumpOFF przyciąga na każdą eliminację ok. 150 zawodników i nawet po 300 koni.
Zawody będą promowane w prasie, radiu i w internecie. W krajobraz Sopotu oraz pobliskich dzielnic
Gdańska wpisała się już coroczna kampania outdoorowa z charakterystycznym, dobrze
rozpoznawalnym logo JumpOFF, a teraz kibice będą musieli podzielić swoją uwagę na mocno damską
kolorystykę Hipodromiki. Mamy nadzieję, że bogaty kalendarz oraz bardzo duża regularność
rozgrywania zawodów przyciągnie na sopocką halę jeszcze większą rzeszę amatorów jeździectwa.

HIPODROMIKA
Świadczenia reklamowe Pakiet Bursztynowy 15 000 PLN
W ramach współpracy Hipodrom oferuje:
•
•
•
•
•
•
•

Nadanie tytułu „Sponsora zawodów”
Umieszczenie logo Sponsora w materiałach drukowanych – plakaty, ulotki, zaproszenia
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej Hipodromu, w zakładce zawodów
Umieszczenie informacji o Sponsorze na profilu Hipodromu w portalu Facebook
Umieszczenie 8 plansz reklamowych Sponsora w Hali Pomarańczowej na czas trwania zawodów
Udostępnienie miejsca na Hali Pomarańczowej (do 12m2) na ekspozycję produktów Sponsora
Ustawienie przeszkody Sponsora na wszystkich rozgrywkach HIPODROMIKI

HIPODROMIKA
Świadczenia reklamowe Pakiet Platynowy 7 000 PLN
W ramach współpracy Hipodrom oferuje:
•
•
•
•
•
•
•

Rozegranie wybranej Rundy HIPODROMIKI o Puchar sponsora
Umieszczenie logo Sponsora w materiałach drukowanych – plakaty, ulotki, zaproszenia
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej Hipodromu, w zakładce zawodów
Umieszczenie informacji o Sponsorze na profilu Hipodromu w portalu Facebook
Umieszczenie 6 plansz reklamowych Sponsora w Hali Pomarańczowej na czas trwania zawodów
Udostępnienie miejsca na Hali Pomarańczowej (do 8m2) na ekspozycję produktów Sponsora
Ustawienie przeszkody Sponsora na wszystkich rozgrywkach HIPODROMIKA

HIPODROMIKA
Świadczenia reklamowe Pakiet Złoty 4 000 PLN
W ramach współpracy Hipodrom oferuje:
•
•
•
•
•

Umieszczenie logo Sponsora w materiałach drukowanych – plakaty, ulotki, zaproszenia
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej Hipodromu, w zakładce zawodów
Umieszczenie informacji o Sponsorze na profilu Hipodromu w portalu Facebook
Umieszczenie 4 plansz reklamowych Sponsora w Hali Pomarańczowej na czas trwania zawodów
Udostępnienie miejsca na Hali Pomarańczowej (do 6m2) na ekspozycję produktów Sponsora

HIPODROMIKA
Świadczenia reklamowe Pakiet Srebrny 2 000 PLN
W ramach współpracy Hipodrom oferuje:
•
•
•
•

Umieszczenie logo Sponsora w materiałach drukowanych – plakaty, ulotki, zaproszenia
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej Hipodromu, w zakładce zawodów
Umieszczenie informacji o Sponsorze na profilu Hipodromu w portalu Facebook
Umieszczenie 2 plansz reklamowych Sponsora w Hali Pomarańczowej na czas trwania zawodów

HIPODROMIKA
Prawo do klasyfikacji w rankingu pn. Puchar HIPODROMIKI, rozgrywanej w ramach halowych zawodów OGÓLNOPOLSKICH
mają wszyscy uprawnieni. Zawodnicy mogą wystartować i zbierać punkty w każdej z poniższych rund:
•
•
•

Runda Kryształowa
Runda Rubinowa
Runda Ametystowa

Wysokość przeszkód do 120cm
Wysokość przeszkód do 130cm
Wysokość przeszkód do 140cm

Za premiowane miejsce w konkursie zawodnicy otrzymują punkty bonifikacyjne, które na koniec rozgrywek są przeliczane
na nagrody pieniężne, w związku z tym każdy posiadający punkty odbiera nagrody finansowe.

Kalendarz rozgrywek
19-21 01 2018 eliminacja 1

26-28 10 2018 eliminacja 4

23-25 02 2018 eliminacja 2

23-25 11 2018 eliminacja 5

09-11 03 2018 eliminacja 3

14-16 12 2018 wielki finał

HIPODROMIKA

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Tel. (58) 551 78 96
marketing@hipodrom.sopot.pl

