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Що таке Gorgan Trophy
Gorgan Trophy — це 40-годинне GPS орієнтування в Карпатах для серійних,
підготовлених позашляховиків, квадроциклів та мотоциклів. Учасники змагань з
України та гості з-за кордону за півтори доби повинні в складних гірських умовах
віднайти максимальну кількість контрольних пунктів (КП), які знаходяться в
важкодоступних місцях.
Змагання проводяться вчетверте. Попередні відбулись, 1-4 жовтня 2009 (123
екіпажів) , 2-5 жовтня 2008 року (45 екіпажів) та 12-14 жовтня 2007 (11 екіпажів) з
різних країн.
Сторінки попередніх змагань: http://gorgan-trophy.info/2009, http://gorgantrophy.info/2008, http://gorgan-trophy.info/2007

Де та коли
Змагання відбудуться 22-26 вересня 2010 в Карпатах, Івано-Франківська
обл., Горгани.

Як це буде
Учасники зберуться на території базового табору, отримають координати
контрольних пунктів у відповідності із класом ТР1, ТР2, ТР3, ATV, Туризм та
вирушать їх збирати. Переможе той хто збере максимальну кількість КП за
мінімальний час.
Щоб підтримати Gorgan Trophy та автоспорт, ми пропонуємо вам стати
спонсором цих замгань.
Ми підготували
бронзовий.

3

типи

спонсорських

пакетів:

золотий,

срібний

та

Також ми готові обговорити унікальні варіанти співпраці.
Ми готові обговорити будь-які сміливі ідеї, пишіть — info@gorgan-trophy.info!
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Золотий пакет

Золотий пакет є найпрестижнішим з представлених. Якщо ви хочете отримати
максимум інформаційної віддачі від змагань, цей пакет для вас. Вартість пакета
100000 грн.
Золотий пакет включає:
1. Логотип на сайты у правому стовпчику
Розмір логотипу - 130px по ширині, по висоті відповідно пропорцій логотипу. Чим
раніше ви зголоситись бути спонсором, тим вище буде ваш логотип.
2. Інформація про компанію з логотипам на сторінці «Партнери» сайту
змагань
Обсяг — до 120 слів. Розмір логотипу 130px по ширині по висоті відповідно
пропорцій логотипу.
3. Логотипи на іміджевій продукції
Логотипи спонсорів буде розміщено на сувенірній продукції змагань (куртки,
футболки, кепки). Логотипи будуть найбільшого розміру.
4. Інформація у регламентах (буклетах)
На змаганнях всім учасникам буде видано регламенти (буклети) із описом змагань,
картами, контрольними точками та інформацією про спонсорів. Для золотих
спонсорів буде відділений розворот (2 сторінки формату А5). А також логотипи на
обкладинці найбільшого розміру.
5. Банери в таборі
Організатори при потребі самі надрукують банери для розміщення у таборі. Від вас
потрібні лише відповідні матеріали. Банери золотих спонсорів будуть найбільшими
та будуть розташовані на найбільш помітному місці.
6. Роздача рекламної продукції спонсорів
Якщо ви бажаєте роздати учасникам додаткові рекламні матеріали, мі їх можемо
включити в стандартний набір іміджевої продукції.
7. Наклейки на машинах
На машинах учасників буде наклеєні наклейки спонсорів (3 сторінки формату А4 на
машини, та формату А6 на квадроцикли та мотоцикли) біля номерів учасників.
Наклейки золотих спонсорів будуть найбільшими.
8. Фільм про змагання
Буде створено презентаційний фільм про змагання. Логотипи золотих спонсорів
буде розміщено в заставці хронометраж до 10 сек та перебивках - до 5 сек. Розмір
логотипу - 130px по ширині. Також відомості про спонсора будуть в титрах фільму.
Фільм буде розіслано учасникам на дисках, та розміщено на сайті змагань для
перегляду та замовлення.
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9. Диски з мультимедійними матеріалами
Логотипи спонсорів буде нанесено на диск, розмір логотипу 3 см по більшій стороні.
Інформація про спонсора обсягом до 120 слів та логотип 130px по ширині, по висоті
відповідно пропорцій логотипу буде розміщено у мультимедійній оболонці диску.

Срібний пакет

Срібний пакет — ще один варіант для амбіційних спонсорів отримати
інформаційну віддачу. Вартість пакета — 70000 грн.
Срібний пакет включає:
1. Логотип на сайты у правому стовпчику
Розмір логотипу - 130px по ширині, по висоті відповідно пропорцій логотипу.
Логотипи срібних спонсорів розташовуються після золотих. Чим раніше ви
зголоситись бути спонсором, тим вище буде ваш логотип в колонці срібних
спонсорів.
2. Інформація про компанію з логотипам на сторінці «Партнери» сайту
змагань
Обсяг — до 80 слів. Розмір логотипу 130px по ширині по висоті відповідно пропорцій
логотипу.
3. Логотипи на іміджевій продукції
Логотипи спонсорів буде розміщено на сувенірній продукції змагань (куртки,
футболки, кепки). Логотипи будуть меншого розміру ніж у золотих спонсорів.
4. Інформація у регламентах (буклетах)
На змаганнях всім учасникам буде видано регламенти (буклети) із описом змагань,
картами, контрольними точками та інформацією про спонсорів. Для срібних
спонсорів буде відділено 1 сторінку формату А5. А також логотипи на обкладинці
меншого розміру ніж в золотих.
5. Банери в таборі
Організатори при потребі самі надрукують банери для розміщення у таборі. Від вас
потрібні лише відповідні матеріали. Банери срібних спонсорів будуть меншими ніж в
золотих.
6. Роздача рекламної продукції спонсорів
Якщо ви бажаєте роздати учасникам додаткові рекламні матеріали, мі їх можемо
включити в стандартний набір іміджевої продукції.
7. Фільм про змагання
Буде створено презентаційний фільм про змагання. Відомості про спонсора будуть в
титрах фільму. Фільм буде розіслано учасникам на дисках, та розміщено на сайті
змагань для перегляду та замовлення.
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8. Диски з мультимедійними матеріалами
Логотипи спонсорів буде нанесено на диск, розмір логотипу 2 см по більшій стороні.
Інформація про спонсора обсягом до 80 слів та логотип 130px по ширині, по висоті
відповідно пропорцій логотипу буде розміщено у мультимедійній оболонці диску.

Бронзовий пакет

Бронзовий пакет — це найкращий варіант для невеликих компаній та стартапів
спонсорів. Вартість бронзового спонсорського пакета — 20000 грн.
Бронзовий пакет включає:
1. Логотип на сайті у правому стовпчику
Розмір логотипу - 65px по більшій стороні відповідно до пропорцій логотипу.
Логотипи бронзових спонсорів розташовуються після срібних. Чим раніше ви
зголоситись бути спонсором, тим вище буде ваш логотип в колонці бронзових
спонсорів. Логотипи будуть в два ряди, на відміну від спонсорів більш високого
класу.
2. Інформація про компанію з логотипам на сторінці «Партнери» сайту
змагань
Обсяг — до 30 слів. Розмір логотипу 65px по по більшій стороні.
3. Інформація у регламентах (буклетах)
На змаганнях всім учасникам буде видано регламенти (буклети) із описом змагань,
картами, контрольними точками та інформацією про спонсорів. Для бронзових
спонсорів буде обсяг тексту такий самий, як на сайті.
4. Диски з мультимедійними матеріалами
Інформація про спонсора обсягом до 30 слів та логотип 65px по ширині, по висоті
відповідно пропорцій логотипу буде розміщено у мультимедійній оболонці диску.
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