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Oferta SPONSORSKA

Cykl Halowych Regionalnych Zawodów w Skokach przez przeszkody 



Szanowni Państwo

Prezentujemy Państwu ofertę współpracy podczas organizowanych przez Hipodrom Sopot cyklicznych
zawodów w skokach przez przeszkody. Ten halowy cykl cieszy się bardzo dużą popularnością wśród
zawodników i publiczności.

Miejsce, do którego zapraszamy jeźdźców oraz kibicującą im publiczność to Hala Pomarańczowa -
nowoczesna, największa w Polsce kryta ujeżdżalnia, oddana do użytku w 2013 po rewitalizacji całego obiektu
jakim jest Hipodrom.

W ramach rewitalizacji całkowicie przebudowano nie tylko halę, ale także kompleks stajni, które obecnie
spełniają wymogi unijne i pozwalają nam na organizowanie zawodów jeździeckich nawet o najwyższej
światowej randze. Jednak Hipodrom to nie tylko nowoczesna infrastruktura. Jest to miejsce, które łączy
nowoczesne zaplecze z ponad stuletnią historią i tradycjami sięgającymi drugiej połowy XIX wieku.

Sopocki Hipodrom tętni życiem prze cały rok. Są tutaj organizowane zawody jeździeckie różnych dyscyplin:
skoki przez przeszkody, ujeżdżenie czy Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego. Latem zaś na dwa
weekendy na Hipodrom powracają wyścigi konne.

JumpOFF Hipodrom



JumpOFF Hipodrom to zawody regionalne w skokach przez przeszkody. Na cykl, rozgrywany
każdorazowo w sezonie jesienno-zimowym, składa się 8 eliminacji i finał, który przypada w marcu lub
kwietniu.

JumpOFF to obecnie najbardziej popularny i rozpoznawalny cykl zawodów regionalnych w Polsce.
Zawodnicy mogą tutaj szlifować swoje umiejętności i zbierać punkty, które kumulują się przez cały sezon
i w finale przeliczane są na nagrody finansowe. Pula nagród w ramach cyklu wynosi 40 000 złotych.

Publiczność, która przez ostatnie lata przyzwyczaiła się, że w sezonie jesienno – zimowym raz lub dwa
razy w miesiącu rozgrywane są na Hipodromie zawody, licznie odwiedza nasz ośrodek i aktywnie kibicuje
„swoim” zawodnikom. Podczas każdej z eliminacji Hipodrom odwiedza ok. 600 widzów.

JumpOFF Hipodrom



Podczas zawodów JumpOFF Hipodrom na Hali Pomarańczowej organizowane są kiermasze tematyczne.
Dużym zainteresowaniem zarówno publiczności, jak i zawodników cieszy się co roku kiermasz świąteczny
w grudniu, organizowane są też kiermasze ze sprzętem jeździeckim, a także walentynkowe i wielkanocne

Dla naszych Sponsorów przygotowaliśmy miejsce na stoisko lub akcję promocyjną w strefie
wystawienniczej na naszej głównej ujeżdżalni. Strefa zlokalizowana jest na antresoli, tuż nad widownią.

JumpOFF Hipodrom – kiermasze i strefa wystawiennicza 



Zawody są promowane w prasie, radiu i w internecie oraz w mediach społecznościowych. W krajobraz Sopotu
oraz pobliskich dzielnic Gdańska wpisała się już coroczna kampania outdoorowa z charakterystycznym, dobrze
rozpoznawalnym logo JumpOFF.

JumpOFF Hipodrom 



JumpOFF Hipodrom - OFERTA SPONSORSKA

Świadczenia reklamowe  Pakiet Złoty  5 000 PLN

W ramach współpracy Hipodrom oferuje: 

• Rozegranie Rundy o Puchar Sponsora

• Umieszczenie logo Sponsora w materiałach reklamowych – banery internetowe, cover photo na Facebooku 

• Umieszczenie informacji o Sponsorze na profilu Hipodromu w portalu Facebook – post sponsorski podczas 
każdej eliminacji

• Umieszczenie 6 plansz reklamowych Sponsora w Hali Pomarańczowej na czas trwania zawodów (koszt 
produkcji planszy po stronie Sponsora)

• Udostępnienie miejsca na Hali Pomarańczowej (do 8m2) na ekspozycję produktów Sponsora 

• Ustawienie przeszkody Sponsora na wszystkich rozgrywkach JumpOFF (koszt produkcji przeszkody po stronie 
Sponsora) 



JumpOFF Hipodrom - OFERTA SPONSORSKA

Świadczenia reklamowe  Pakiet Srebrny  3 000 PLN

W ramach współpracy Hipodrom oferuje: 

• Umieszczenie logo Sponsora w materiałach reklamowych – banery internetowe

• Umieszczenie informacji o Sponsorze na profilu Hipodromu w portalu Facebook – post sponsorski podczas 
każdych zawodów

• Umieszczenie 3 plansz reklamowych Sponsora w Hali Pomarańczowej na czas trwania zawodów (koszt 
produkcji planszy po stronie Sponsora)

• Udostępnienie miejsca na Hali Pomarańczowej (do 6m2) na ekspozycję produktów Sponsora 



JumpOFF Hipodrom - OFERTA SPONSORSKA

Świadczenia reklamowe  Pakiet Brązowy  1 000 PLN

W ramach współpracy Hipodrom oferuje: 

• Umieszczenie 1 planszy reklamowej Sponsora w Hali Pomarańczowej na czas trwania zawodów (koszt 
produkcji planszy po stronie Sponsora)

• Udostępnienie miejsca na Hali Pomarańczowej (do 4m2) na ekspozycję produktów Sponsora 



O cyklu JumpOFF Hipodrom

Prawo do klasyfikacji w rankingu generalnym cyklu JumpOFF Hipodrom mają wszyscy uprawnieni.
Zawodnicy mogą wystartować i zbierać punkty w każdej z poniższych rund:

• Runda Pony wysokość przeszkód do 50cm 

• Runda Biała w klasie mini LL (wysokość przeszkód do 70 cm) 

• Runda Brązowa w klasie LL (wysokość przeszkód do 90 cm)

• Runda Srebrna w klasie L, L1 (wysokość przeszkód 100 – 110 cm)

• Runda Złota w klasie P, P1 (wysokość przeszkód 110-115 cm)

• Runda Platynowa w klasie N, N1 (wysokość przeszkód 120-125 cm)

• Runda Bursztynowa w klasie C, C1 (wysokość przeszkód 130-135 cm) 

• Runda Diamentowa w klasie CC,CC1 (wysokość przeszkód 140-145 cm)

Każda z rund może być Rundą Sponsora w ramach Pakietu Złotego.  

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. Dodatkowo zawodnicy, szczególnie najmłodsi, otrzymują nagrody rzeczowe.



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

Tel. (58) 551 78 96

marketing@hipodrom.sopot.pl

JumpOFF Hipodrom


