
Międzynarodowe Zawody                

w Skokach przez Przeszkody 

CSIO5* SOPOT 2019

13-16 czerwca

Oferta dla Sponsorów 

Longines FEI Jumping Nations CupTM of Poland



Zawody CSIO5* Sopot 2019 – promocja podczas zawodów
Zawdy CSIO rozgrywane są na terenie zabytkowego ośrodka jeździeckiego Hipodrom Sopot, którego historia sięga końca 
XIX wieku. W 2013 roku zakończyła się rewitalizacja obiektu, co pozwoliło na poszerzenie oferty sportowej i organizację 
jedynych w Polsce zawodów o najwyższej światowej randze 5*.  

Teren zawodów obejmuje wschodnią część Hipodromu – główną areną zmagań sportowych jest plac konkursowy,                         
z trzech stron otoczony trybunami dla publiczności, zaś z czwartej strony stoi namiot – strefa VIP z oddzielnym wjazdem         
i parkingiem. 

Część piknikowa rozciąga się za główną trybuną: znajduje się tam strefa gastronomiczna z licznymi food truckami              
i stoiskami lokalnych producentów, strefa handlowa (artykuły jeździeckie, biżuteria, wyroby artystyczne od lokalnych 
przedsiębiorców), strefa bezpłatnych atrakcji dla dzieci oraz strefa relaksu. 



Zawody CSIO5* Sopot 2019 – promocja na terenie zawodów 

Logo na bandach

Logo na telebimie

Logo na budynku trybuny



Zawody CSIO5* Sopot 2019 – promocja na terenie zawodów 

Stoisko w strefie handlowej

Balony wielkoformatowe

Windery



Zawody CSIO5* Sopot 2019 – promocja na terenie zawodów 

Dedykowana 
przeszkoda 



Zawody CSIO5* Sopot 2019 – promocja na terenie zawodów 

Konkurs o Puchar Sponsora

Udział w uroczystej dekoracji 
zwycięzców

Stolik w strefie VIP



Zawody CSIO5* Sopot 2019 – kampania outdoorowa
Kampania outdoorowa rozpoczyna się dwa tygodnie przed zawodami. Reklamy pojawiają się na terenie Trójmiasta oraz 
w galeriach handlowych w Trójmieście, Warszawie, Łodzi i Krakowie. W spocie promującym zawody oraz na bilbordach 
pojawiają się loga Sponsorów. 



Zawody CSIO5* Sopot 2019 – promocja outdoor 

Bilbordy i słupy na terenie Trójmiasta

Spot emitowany na ekranach 
w galeriach handlowych 

Spot emitowany na lotnisku w Gdańsku 
i na elewacji hali Ergo Arena w Gdańsku



Zawody CSIO5* Sopot 2019 – kampania w mediach
Kampania promująca zawody w mediach obejmuje prasę jeździecką i lifestylową, w której pojawiają się reklamy
i zapowiedzi oraz podsumowania i foto galerie z zawodów.

Kampania prowadzona jest w sześciu rozgłośniach radiowych (zasięg regionalny), w portalach internetowych
jeździeckich i informacyjnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Zawody transmitowane są przez Telewizję Polską (ok 11 godzin transmisji live) oraz przez międzynarodowe
stacje telewizyjne obejmujące zasięgiem cały świat. Relacje na żywo z zawodów są stałym elementem
porannego programu Dzień Dobry TVN oraz prognozy pogody w TVN24.

Transmisja konkursu Pucharu Narodów prowadzona jest przez oficjalną telewizję Międzynarodowej Federacji
Jeździeckiej FEITV.
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Zawody CSIO5* Sopot 2019 – kampania w mediach



PLATYNOWY

ZŁOTY

SREBRNY

BRĄZOWY

• 350 000 zł

• 200 000 zł

• 150 000 zł

• 50 000 zł

Pakiety sponsorskie



Zawody CSIO5* Sopot 2019 – Pakiet Platynowy

Konkurs imienny i udział w uroczystej dekoracji zwycięzców 

3 dedykowane przeszkody jeździeckie, 6 plansz wokół parkuru, logo na telebimie 

2 balony wielkoformatowe, 8 winderów na terenie zawodów 

16 zaproszeń do strefy VIP

Logo w materiałach drukowanych – plakaty, ulotki, zaproszenia, folder, program 

Logo w bilbordach outdoorowych i spocie promocyjnym  

Logo w reklamach prasowych  



Zawody CSIO5* Sopot 2019 – Pakiet Złoty 

Konkurs imienny i udział w uroczystej dekoracji zwycięzców 

2 dedykowane przeszkody jeździeckie, 4 plansze wokół parkuru, logo na telebimie 

1 balon wielkoformatowy, 6 winderów na terenie zawodów 

8 zaproszeń do strefy VIP

Logo w materiałach drukowanych – plakaty, ulotki, zaproszenia, folder, program 

Logo w bilbordach outdoorowych i spocie promocyjnym  

Logo w reklamach prasowych  



Zawody CSIO5* Sopot 2019 – Pakiet Srebrny 

Konkurs imienny i udział w uroczystej dekoracji zwycięzców 

1 dedykowana przeszkoda jeździecka, 2 plansze wokół parkuru, logo na telebimie 

6 winderów na terenie zawodów 

6 zaproszeń do strefy VIP

Logo w materiałach drukowanych – plakaty, ulotki, zaproszenia, folder, program 

Logo w bilbordach outdoorowych i spocie promocyjnym  

Logo w reklamach prasowych  



Zawody CSIO5* Sopot 2019 – Pakiet Brązowy 

4 zaproszenia do strefy VIP

Logo w materiałach drukowanych – plakaty, ulotki, zaproszenia, folder  

Spot emitowany na lotnisku w Gdańsku i na elewacji hali Ergo Arena w Gdańsku

Logo w reklamach prasowych 



Zawody CSIO5* Sopot 2019 – świadczenia na rzecz wszystkich Sponsorów

Umieszczenie logo Sponsorów na stronie internetowej zawodów, promocja w mediach społecznościowych:  

Facebook, Instagram, Twitter. 



Zapraszamy do kontaktu

Kaja Koczurowska Wawrzkiewicz
Prezes Zarządu Hipodromu Sopot 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego zawodów CSIO 5* Sopot 

���� kkoczurowska@sopot.pl

���� 602-390-230

www.hipodrom.sopot.pl
HIPODROM SOPOT Sp. z o.o., 81-745 Sopot, ul. Polna 1, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000147483, NIP 585-10-01-930, PKO Bank Polska S.A.O/POB Nr konta: 73 1440 1101 0000 
0000 1146 9353, Kapitał Zakładowy: 21 224 100,00 zł


