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W związku z organizacją Ogólnopolskiego Rozpoczęcia Sezonu Kolarskiego  w
Polsce, które odbędzie się w Sobótce w dniu 05 kwiecień 2009 roku, pragniemy
zaproponować Państwu reklamę podczas w/w imprezy.
W zamian za to stwarzamy niepowtarzalną okazję promocji Państwa firmy jak
i produktów.
Udział znanych sportowców i osób publicznych z terenu Polski, Europy i Świata
w tej imprezie, stwarza moŜliwość reklamy w śród szerokiej rzeszy odbiorców:
od kibiców sportowych do widzów szukających w przekazach telewizyjnych
więcej niŜ tylko informacji sportowych.
Jednocześnie zapraszamy Państwa do loŜy honorowej w/w wyścigu, jak
równieŜ do wręczania nagród zwycięzcą w poszczególnych kategorii.
Udział zawodników ze wszystkich grup zawodowych polski oraz  zespoły
zagraniczne gwarantuje najwyŜszy poziom sportowy imprezy. 
W ubiegłym roku na starcie wyścigu stanęło 948 zawodników i
zawodniczek  /wśród nich Maja Włoszczowska, Paulina BrzeŜna, Marcin Sapa i
Marek Rutkiewicz/ podzielonych na sześć kat. wiekowych i była to najliczniej
obsadzona impreza kolarska w kraju. O randze imprezy moŜe świadczyć fakt,
Ŝe udział w niej wzięły wszystkie Polskie grupy zawodowe zarejestrowane w
PZKol.

W dniu 11.04.2009 r. z naszej  imprezy półtoragodzinną relację
przeprowadzi TVP 3.
Trwają zaawansowane rozmowy z TVP Sport, Polsat Sport

Ponad to wyniki i relacje z wyścigu, obszernie opisywane są przez portale internetowe
www.pro-cycling.org      www.kolarstwo.xk.pl     www.mtbnews.pl www.szosa.rowery.org
www.sportowefakty.pl    www.pzkol.pl 
Warunki uczestnictwa Państwa Firmy w programie reklamowym określa
załączona oferta reklamowa, która w przypadku zainteresowania się Państwa
naszą ofertą zostanie uściślona i szerzej opisana w formie umowy reklamowej.
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu
Prezes klubu KKS „ŚlęŜa” Przemysław Bednarek  697 707 504 

                                                                      

                                                                     Z powaŜaniem:
                                                                       Prezes klubu
                                                                Przemysław Bednarek



     OFERTA REKLAMY DLA SPONSORA PODCZAS WY ŚCIGU
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1.MoŜliwość posługiwania się i wykorzystania we wszystkich własnych
materiałach reklamowych hasła Sponsor „Ogólnopolskiego Rozpoczęcie Sezonu
Kolarskiego”

2 Pneumatyczna brama START - META
a. logo sponsora o pow. 1mx 0,8 m. na poziomej płaszczyźnie bramy 1 szt,
b. logo sponsora na obu pionowych płaszczyznach bramy o pow. 1mx 0.4m.
kaŜde (2 szt.)

3. Banery reklamowe sponsora zawieszone na płotkach ochronnych w strefie II
(100m przed linią mety i 100m za linią mety) po obu stronach drogi
(X modułów o wymiarach 5m x 0,8m)

                     Logo  sponsora                Logo sponsora



4. Banery reklamowe sponsora zawieszone na płotkach ochronnych
5. Balony reklamowe sponsora rozstawione na 20m przed metą oraz 20m za
metą po obu
stronach drogi – X szt.
6. Balony reklamowe rozstawione na trasie wyścigu w najciekawszym
dla kamer miejscu - X szt.

7. Logo sponsora we wszystkich materiałach informacyjnych i reklamowych
wyścigu.
8. Logo sponsora namalowane na drodze w ilości:
a. 1 szt. 3m za linią start/meta
b. 1 szt. 3m przed linią start/meta
9. Logo sponsora za podium dla zwycięzców, tj. 4 moduły z logo sponsora
o wym. 40 cm.x 12 cm w strefie I oraz 6 modułów w strefie II

                             strefa I

                             strefa II

   Logo
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    10. Logo sponsora na plakatach promujących imprezę 200 szt.
11.Logo Sponsora na transparentach reklamowych
12.Nazwa dwóch głównych sponsorów zamieszczona w spotach

reklamowych promujących wyścig emitowanych w TVP-3

Materiały reklamowe dostarcza sponsor.





PAKIETY REKLAMOWAE W TRAKCIE WYŚCIGÓW
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PAKIET I
Sponsor Generalny - z godnie z wcześniej zawartą umową ma prawo do:

• emisji we wszystkich spotach reklamowych prezentowanych na antenie TVP, radia i
prasy,  gdzie  prezentowane  będzie  logo  –  znak  firmowy  jako  SPONSOR
GENERALNY.

• dowolna ilość balonów reklamowych i banerów na całej trasie wyścigów, a głównie
w okolicy start-meta 

• umieszczenie logo – znak firmowy w folderze promocyjnym, na plakatach, afiszach
reklamowych przed i w trakcie imprezy na terenie miasta.

• Nagłośnienie spikera – komentatora wyścigów w trakcie trwania imprezy
• Umieszczenie logo – znaku firmowego na stronach internetowych – P.Z.Kol.

SPONSOR GENERALNY - pokrywa 40 % kosztów organizacyjnych
PAKIET II

• Sponsorom w ramach pakietu II przysługuje udział w 30 % spotów reklamowych
emitowanych na antenie TVP oraz radiu i prasie

• Balony i banery reklamowe w okolicy start – meta oraz na trasie wyścigu
• umieszczenie logo – znak firmowy w folderze promocyjnym, na plakatach, afiszach

reklamowych przed i w trakcie imprezy na terenie miasta.
• Nagłośnienie spikera – komentatora wyścigów w trakcie trwania imprezy.

SOPNSORZY w ramach pakietu II – pokrywają 20 % kosztów organizacyjnych.
PAKIET III

• SOPNSOROM  w  ramach  pakietu  III  przysługuje  ograniczona  ilość  spotów
reklamowych emitowanych na antenie radia i prasy 

• Balony i banery reklamowe w okolicy start - meta w strefie II. 
• umieszczenie logo – znak firmowy w folderze promocyjnym, na plakatach, afiszach

reklamowych przed i w trakcie imprezy na terenie miasta.
• Nagłośnienie spikera – komentatora wyścigów w trakcie trwania imprezy.

SOPNSORZY w ramach pakietu III – pokrywają 5 % kosztów organizacyjnych.
PAKIET IV

• banery reklamowe w okolicy start - meta w strefie II. 
• umieszczenie logo – znak firmowy w folderze promocyjnym, na plakatach, afiszach

reklamowych przed i w trakcie imprezy na terenie miasta.
• nagłośnienie spikera – komentatora wyścigów w trakcie trwania imprezy

SOPNSORZY w ramach pakietu III – pokrywają do 4%  kosztów organizacyjnych


