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Oferta sponsorska



Czym jest Via Dolny Śląsk?
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Najliczniej obsadzana cykliczna szosowa impreza kolarska dla amatorów w 
kraju (ponad 2500 zawodników w 2017 r.) Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu 
Kolarskiego w Polsce Międzynarodowy zasięg  zawodnicy oraz kibice z całego 
świata.

SZTAB ORGANIZACYJNY:
Rafał Jurkowlaniec – dyrektor Generalny 
Przemysław Bednarek – dyrektor Wyścigu
Maciej Grabek – dyrektor Wyścigu
Bartosz Huzarski – patronat Sportowy
Elżbieta Mikołajczak – sekretarz Wyścigu

https://www.youtube.com/watch?v=a1TDSnRPM2Q&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=a1TDSnRPM2Q&t=61s


Kalendarz imprez
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DATA NAZWA WYŚCIGU MIEJSCE

8. kwiecień 
Ślężański Mnich Amatorów 

Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu 2018  
Sobótka

15. kwiecień Szosowy Klasyk Miękinia

22. kwiecień Visegrad Grand Prix Polski Amatorów Sobótka

16. czerwiec Grand Prix Doliny Baryczy Amatorów
Żmigród

17. czerwiec Korona Kocich Gór Amatorów Skotniki

8. lipiec Bike Week Szosowy Klasyk Szklarska Poręba

4. sierpień Grodowiecki Pielgrzym Amatorów
 Grodowiec  

gm. Grębocice

14. październik
FINAŁ CYKLU 

Finał Sezonu z HBA 2018 „Runda Spadających Liści”
Sobótka



Korzyści dla sponsora
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REKLAMA 
najbardziej wymierną korzyścią jest możliwość ciągłej 

ekspozycji marki, produktu lub usługi przed,  
w trakcie i po wyścigu.

WIZERUNEK 
nie do przecenienia jest możliwość zbudowania 

pozytywnego wizerunku wśród publiczności. 
Dobrze przeprowadzone działania PR potrafią być 

efektywniejsze niż najlepsza reklama!

PRESTIŻ 
kolarstwo szosowe zyskuje  

na popularności, wraz z którą rośnie ranga każdych 
zawodów kolarskich. Warto zostać mecenasem 

prestiżowego sportu!



Planowane działania promocyjne
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• Reportaż w TVP z wyścigów
• Relacje w sportowych serwisach informacyjnych TVP
• Zapowiedzi i relacje na antenach Polskiego Radia 
• Zapowiedzi i relacje na branżowych portalach internetowych i społecznościowych
• Emisja modułów reklamowych w internecie i prasie
• Poligrafia: plakaty, identyfikatory, zaproszenia, mapa, trasy, numery startowe
• Scenografia: banery, flagi, balony, stoiska, scena do dekoracji, naczepa medialna



Zoobowiązania organizacyjne
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• Zorganizowanie wyścigów
• Przygotowanie kampanii promocyjno-reklamowej
• Wyprodukowanie, montaż i demontaż miasteczka startu/

mety wraz ze scenografią /materiały reklamowe dostarcza 
sponsor/

• Prowadzenie strony internetowej
• Zapewnienie obsługi sędziowskiej, marshalli do 

zabezpieczenia wyścigu
• Zapewnienie nagłośnienia
• Przygotowanie planów zabezpieczenia imprezy
• Wyprodukowania numerów startowych
• Pokrycie kosztów obsługi organizacji wyścigu
• Wynajęcie transportu scenografii
• Zapewnienie fotografa /dokumentacja zdjęciowa
• Zabezpieczenie medyczne imprezy
• Opracowanie i wdrożenie planu zastępczej organizacji ruchu 

drogowego

• Zabezpieczenie doprowadzenia energii elektrycznej
• Ustawienie i serwis przenośnych punktów sanitarnych i WC.
• Zapewnienie miejsc parkingowych
• Sprzątanie miasteczka zawodów



Imprezy towrzyszące
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Propagowanie zdrowego trybu  
życia wśród dzieci i młodzieży

Organizacja konkursów dla stref kibica Promocja kultury i produktów regionalnych



Patroni medialni
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Pakiety sponsorskie
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Podane ceny są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.
Warunki podlegają negocjacji. W razie wątpliwości chętnie spotkamy się z Państwem i odpowiemy na wszelkie pytania.

SPONSOR 
TYTULARNY  

od 80 000 złotych

SPONSOR 
OFICJALNY
od 40 000 złotych

OFICJALNY 
PARTNER  

od 20 000 złotych

SPONSOR 
WSPIERAJĄCY  

od 10 000 złotych
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projekt graficzny oferty:

Dziękujemy za uwagę

Kontakt

kssleza@gmail.com                                         

Przemysław Bednarek

+48 697 707 504                                   


	Przycisk 3: 
	Przycisk 5: 


