GDAŃSKI AUTO MOTO KLUB
Oferta marketingowa na sezon 2012

OFERTA VIP
sponsor tytularny zawodów
PROGRAM ZAWODÓW
umieszczenie logotypu w programie
zawodów

publikacja artykułu
BANERY
baner na zboczach wzniesień

baner na bandach okalających tor

baner za maszyną startową

do negocjacji

25% a4

100,00 zł

50% a4
100% a4

200,00 zł
500,00 zł

a4

500,00 zł

skrajne wzniesienia okalające tor, tzw. "trybuny" (? x ?)
skok na metę (5m x 2m)
pozostałe skoki (3m x 1,5m)

do negocjacji
500,00 zł
200,00 zł

1szt. (3m x 0,9m) na prostej startowej; rozmieszczone wg kolejności zgłoszeń
1szt. (3m x 0,9m) na ostatnim łuku przed metą; rozmieszczone wg kolejności
zgłoszeń
2szt. (3m x 0,9m) na pozostałej długości toru; rozmieszczone wg kolejności
zgłoszeń
cena za 1m2 powierzchni zlokalizowanej za zawodnikami, którzy przygotowują
się do startu

HOSTESSY
dystrybucja ulotek na terenie zawodów cena obejmuje dystrybucję materiałów reklamowych przez 2 hostessy
prezentacja materiałów reklamowych przed maszyną startową przed startem
prezentacja firmy przez hostessy
wyścigów
BRAMA
brama na wjeździe na tor dla zawodników
brama nad torem
POZOSTAŁE
logotyp na oficjalnych dokumentach
zawodów
wymienianie nazwy sponsora
przez spikera
stoisko/namiot/stand

300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł

150,00 zł

200,00 zł
1 000,00 zł

1 000,00 zł
do negocjacji

rezultaty treningów, wyścigów, zawodów; raporty zawodów

250,00 zł

w trakcie oficjalnego otwarcia, przed startami wyścigów, w trakcie dekoracji
zwycięzców
cena za powierzchnię 25m2 (5m x 5m),
możliwość rozstawienia dowolnej ekspozycji
możliwy wykup wielokrotności powierzchni

rozstawienie balonu reklamowego
słomiane bloki pokryte folią z logo sponsora ułożone wzdłuż toru
inne pomysły płynące od firm

200,00 zł
250,00 zł

200,00 zł
do negocjacji
do negocjacji

Istotne informacje:
 logotyp firmy, która skorzysta z powyższej oferty dodatkowo zostaną umieszczone
na wszelkich materiałach promujących zawody (plakaty, ulotki, tło dla podium
dla zwycięzców, ściana do wywiadów itp.)
 przy ofercie łączonej możliwość negocjacji ceny!
 wszelkie materiały promocyjne dostarcza klient

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Gdański Auto Moto Klub
80-018 Gdańsk Trakt Św. Wojciecha 253

www.gamk.gda.pl
tel/fax +48 58 763 49 79

nip 583 20 82 212
gsm +48 502 33 11 04

regon 191000948
klub@gamk.gda.pl

