Cykl Halowych Regionalnych Zawodów w Skokach przez przeszkody
październik 2017 – kwiecień 2018

Oferta SPONSORSKA

JumpOFF Hipodrom
Zawody w skokach przez przeszkody rozgrywane są na placu konkursowym zwanym parkurem. Zawodnicy
biorą udział w konkursach, których klasa zależy od wysokości przeszkód oraz poziomu trudności.
Cykl JumpOFF, który od kilku lat odbywa się w sezonie jesienno-zimowym na sopockim Hipodromie, przyciąga
na każdą eliminację ok. 150 zawodników z całej Polski, którzy ścigają się o nagrody finansowe, ale także – co
wyróżnia te zawody – mają doskonałą okazję do szlifowania swoich umiejętności i przygotowywania się do
zawodów ogólnopolskich oraz międzynarodowych.
Zawody są promowane w prasie, radiu i w internecie. W krajobraz Sopotu oraz pobliskich dzielnic Gdańska
wpisała się już coroczna kampania outdoorowa z charakterystycznym, dobrze rozpoznawalnym logo JumpOFF.
Z roku na rok Halę Pomarańczową, na której odbywają się zawody, odwiedza coraz większa publiczność
doceniająca piękno i walory sportowe tego wydarzenia.

JumpOFF Hipodrom
Świadczenia reklamowe Pakiet Bursztynowy 12 000 PLN
W ramach współpracy Hipodrom oferuje:
•
•
•
•
•
•
•

Nadanie tytułu „Sponsora zawodów”
Umieszczenie logo Sponsora w materiałach drukowanych – plakaty, ulotki, zaproszenia
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej Hipodromu, w zakładce zawodów
Umieszczenie informacji o Sponsorze na profilu Hipodromu w portalu Facebook
Umieszczenie 8 plansz reklamowych Sponsora w Hali Pomarańczowej na czas trwania zawodów
Udostępnienie miejsca na Hali Pomarańczowej (do 12m2) na ekspozycję produktów Sponsora
Ustawienie przeszkody Sponsora na wszystkich rozgrywkach JumpOFF

JumpOFF Hipodrom
Świadczenia reklamowe Pakiet Platynowy 5 000 PLN
W ramach współpracy Hipodrom oferuje:
•
•
•
•
•
•
•

Rozegranie wybranej Rundy JumpOFF o Puchar sponsora
Umieszczenie logo Sponsora w materiałach drukowanych – plakaty, ulotki, zaproszenia
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej Hipodromu, w zakładce zawodów
Umieszczenie informacji o Sponsorze na profilu Hipodromu w portalu Facebook
Umieszczenie 6 plansz reklamowych Sponsora w Hali Pomarańczowej na czas trwania zawodów
Udostępnienie miejsca na Hali Pomarańczowej (do 8m2) na ekspozycję produktów Sponsora
Ustawienie przeszkody Sponsora na wszystkich rozgrywkach JumpOFF

JumpOFF Hipodrom
Świadczenia reklamowe Pakiet Złoty 3 000 PLN
W ramach współpracy Hipodrom oferuje:
•
•
•
•
•

Umieszczenie logo Sponsora w materiałach drukowanych – plakaty, ulotki, zaproszenia
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej Hipodromu, w zakładce zawodów
Umieszczenie informacji o Sponsorze na profilu Hipodromu w portalu Facebook
Umieszczenie 4 plansz reklamowych Sponsora w Hali Pomarańczowej na czas trwania zawodów
Udostępnienie miejsca na Hali Pomarańczowej (do 6m2) na ekspozycję produktów Sponsora

JumpOFF Hipodrom
Świadczenia reklamowe Pakiet Srebrny 1 000 PLN
W ramach współpracy Hipodrom oferuje:
•
•
•
•

Umieszczenie logo Sponsora w materiałach drukowanych – plakaty, ulotki, zaproszenia
Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej Hipodromu, w zakładce zawodów
Umieszczenie informacji o Sponsorze na profilu Hipodromu w portalu Facebook
Umieszczenie 2 plansz reklamowych Sponsora w Hali Pomarańczowej na czas trwania zawodów

JumpOFF Hipodrom
Prawo do klasyfikacji w rankingu pn. Puchar JumpOFF Hipodrom, rozgrywanego w ramach halowych zawodów regionalnych (HZRB), mają wszyscy uprawnieni.
Zawodnicy mogą wystartować i zbierać punkty w każdej z poniższych rund:
•
•
•
•
•
•
•
•

Runda Pony
Runda Biała
Runda Brązowa
Runda Srebrna
Runda Złota
Runda Platynowa
Runda Bursztynowa
Runda Diamentowa

do 50cm
w klasie mini LL
w klasie LL
w klasie L, L1
w klasie P, P1
w klasie N, N1
w klasie C, C1
w klasie CC,CC1

Za premiowane miejsce w konkursie zawodnicy otrzymują punkty bonifikacyjne, które na koniec rozgrywek są przeliczane na nagrody pieniężne, dlatego też
każdy posiadający punkty odbiera nagrody finansowe.

Kalendarz rozgrywek
07-08 10 2017 eliminacja 1

13-14 01 2018 eliminacja 5

21-22 10 2017 eliminacja 2

03-04 02 2018 eliminacja 6

04-05 11 2017 eliminacja 3

17-18 02 2018 eliminacja 7

16-17 12 2017 eliminacja 4

16-18 03 2018 finał

JumpOFF Hipodrom

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Tel. (58) 551 78 96
marketing@hipodrom.sopot.pl

