Спонсорська пропозиція

«Gorgan Trophy ‘11» — це етап Чемпіонату України з трофі-рейдів та етап
Чемпіонату Росії з трофі-рейдів.
Трофі-рейд – це змагання, які проводяться по ґрунтових, лісовозним дорогах
і важкому бездоріжжю. В рамках змагань проходить 40-годинне GPS орієнтування в
Карпатах. Участь у змаганнях можуть приймати серійні, підготовлені позашляховики
та квадроцикли.
Учасники змагань з України та гості з-за кордону за три доби повинні в складних гірських умовах віднайти максимальну кількість контрольних пунктів (КП),
які знаходяться в важкодоступних місцях. Щоб виконати завдання, вони зберуться на території базового табору, отримають координати контрольних пунктів у
відповідності із класом: ТР1, ТР2, ТР3, ATV, Open 33, UTV, Туризм та вирушать їх збирати. Переможе той хто збере максимальну кількість КП за мінімальний час.
Змагання проводяться в п’яте. Попередні відбулись:
•
•
•
•

22-26 вересня 2010року
1-4 жовтня 2009 року		
2-5 жовтня 2008 року		
12-14 жовтня 2007 року

92 екіпажі		
123 екіпажі		
45 екіпажів		
11 екіпажів		

gorgan-trophy.info/2010
gorgan-trophy.info/2009
gorgan-trophy.info/2008
gorgan-trophy.info/2007

У змаганнях приймали участь екіпажі з Білорусі, Литви, Росії, Польщі.
«Gorgan Trophy ‘11» відбудуться 21-25 вересня 2011 в Карпатах, ІваноФранківська обл., с. Осмолода, готельний комплекс «Вільні Вітри».
Організатори змагань:
Андрій Панченко:			

+38 (067) 480-01-03

Володимир Яцинич:		

+38 (067) 670-65-99

Координатор проекту:
Лідія Козуб
тел.: +38 (032) 297-11-70, моб. тел.: +38 (067) 679-31-49
Щоб підтримати «Gorgan Trophy ‘11» та автоспорт України, ми пропонуємо вам
стати партнером цих змагань.
Також ми готові обговорити інші умови співпраці.

Пакет Спонсора
Приймаючи участь в змаганнях в якості Спонсора, Ваша компанія отримує
офіційне звання “Спонсор «Gorgan Trophy ‘11»” і повне право на його використання у
власних рекламних цілях.
Рекламна присутність на етапі анонсування змагань
1.1. Розміщення логотипу Спонсора на сайті: gorgan-trophy.info, логотип буде
розміщено у правому стовпчику.
1.2. Розміщення логотипу Спонсора в рекламній поліграфічній продукції
змагань.
року

Рекламна присутність в якості Спонсора під час змагань 21-25 вересня 2011

2.1. Розміщення логотипу Спонсора на обкладинці Дорожньої книги. Всередині
книги буде виділено 1 сторінки формату А5 для рекламних блоків усіх Спонсорів. Дорожня книга — це офіційний документ, що надається кожному екіпажу, в якому прописано всі умови змагань, картографічні матеріали місцевості та координати КП.
2.2. Розміщення наклейок з логотипом Спонсора на транспортних засобах, які
будуть приймати участь у змаганнях. 1 наклейка розміром 15х11см.
2.3. Розміщення логотипу компанії на сувенірній продукції змагань (футболки,
кепки).
На футболці — ззаду.
Розміри логотипів будуть коригуватись в залежності від форми логотипу.
2.4. Вручення рекламних матеріалів та сувенірної продукції (авторучки, брилки,
запальнички, блокноти, тощо) кожному учаснику змагань (за бажанням Спонсора).
Спонсору надається можливість розміщення одного горизонтального банера
розміром 4,2х1,5 м, у таборі учасників.
Рекламна присутність на етапі пост висвітлення
3.1. Репортаж про змагання в спеціалізованих друкованих виданнях. Стаття на
розворот. В низу статті розміщено логотип Спонсора.
Інформація про змагання буде розміщена у автомобільних журналах:
АвтоМир, Virus Свободи.
3.2. Збереження наклейок на транспортних засобах до наступних змагань.
3.3. Розміщення логотипу Спонсора на сайті: gorgan-trophy.info, логотип буде
розміщено у правому стовпчику.
3.4. По закінченні змагань буде змонтовано презентаційний фільм. Логотип
Спонсора буде розміщено в титрах фільму. Фільм буде розміщено на сайті змагань для перегляду та замовлення. Також фільм буде транслюватися на Першому
Автомобільному.

Вся рекламна, сувенірна та іміджеві продукція Спонсора, забезпечується
ним самим. За домовленістю сторін, відповідальність по розробці та виготовленні
продукції можуть взяти на себе організатори змагань, але не пізніше ніж за 60 календарних днів до дня відкриття змагань — 21 вересня 2011 року.
Вартість Спонсорського пакету — 5 000 грн.

