4HUMAN

Stowarzyszenie 4HUMAN
ul. Szarotkowa 189
60185 Skórzewo/Poznañ
email: stowarzyszenie4human@gmail.com

Sport to od paru lat najszybciej rozwijająca się dziedzina życia społecznego. To tysiące ludzi biorące udział w imprezach
biegowych, to setki zawodników-amatorów uczestniczących w zawodach sztuk walki, to Gale MMA i KSW organizowane w
największych halach sportowych, to tysiące ludzi śledzących te wydarzenia w telewizji i internecie. Bez wątpienia imprezy
sportowe to najlepsza i najskuteczniejsza forma reklamy i promocji firm i produktów.
Stowarzyszenie 4HUMAN zajmuje się organizacją imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W latach
poprzednich nasi członkowie byli współorganizatorami Zawodów Sztuk Walki oraz wielu imprez biegowych. Nasze
Stowarzyszenie jest także organizatorem szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży. Przy realizacji imprez bardzo duży
nacisk kładziemy na promocję. Reklamujemy się na portalach społecznościowych oraz branżowych, korzystamy również z
innych form reklamy takich jak plakaty, ulotki, banery. Reklamujemy organizowane przez nas imprezy w szeroko
rozumianym świecie sportowym: kluby sportowe, kluby fitness, siłownie, kluby biegowe, sklepy biegacza, szkoły, firmy,
sklepy docierając do szerokiego grona odbiorców.

Maj 2018
I Bieg Survivalowy w Gnieźnie
oraz
Mini Bieg Survivalowy dla Dzieci
Wrzesień 2018
II Bieg survivalowy w Gnieźnie
oraz
Mini Bieg Survivalowy dla Dzieci

www.tylkodlaorlow.org

/biegtylkodlaorlow

- 1 bieg 20.000 zł, pakiet obejmujący dwa biegi 30.000 zł
- Wyłączność na tytuł Sponsora Strategicznego
- 6 banerów reklamowych w strategicznych miejscach na starcie, mecie i na trasie biegu
(pierwszeństwo wyboru miejsca)
- Możliwość umieszczenia balonu reklamowego nad trasą biegu
- Reklama sponsora na 3 najbardziej widowiskowych przeszkodach
- Reklama Sponsora w namiotach dla uczestników (pierwszeństwo wyboru miejsca)
- Baner na oficjalnej stronie www
- Reklama audio w trakcie zawodów
- Logo Sponsora na drukach firmowych
- Logo Sponsora w strategicznym miejscu na numerach startowych zawodników
- Reklama Sponsora na plakatach, ulotkach
- Reklama na fanpage’u
- Stoisko reklamowe/sprzedażowe Sponsora w strategicznym miejscu
- Spoty reklamowe Sponsora w filmie zrealizowanym z wydarzenia
- Spot reklamowy z krótką relacją z zawodów do wykorzystania przez Sponsora
- Logo Sponsora na materiałach rozsyłanych do prasy, radia i telewizji
- Przedstawienie Sponsora jako Sponsora Strategicznego w czasie kontaktów z mediami
- Możliwość przekazania przez Sponsora upominków firmowych dla wszystkich uczestników
- Wstęp do strefy VIP

– 1 bieg 8.000 zł, pakiet obejmujący dwa biegi 14.000 zł

- 2 banery reklamowe na starcie, mecie lub na trasie biegu
- Umieszczenie reklamy Sponsora na 2 przeszkodach
- Reklama Sponsora w namiotach dla uczestników
- Baner na oficjalnej stronie www
- Reklama audio w trakcie zawodów
- Logo Sponsora na drukach firmowych
- Reklama Sponsora na plakatach, ulotkach
- Reklama na fanpage’u
- Stoisko reklamowe/sprzedażowe Sponsora w wyznaczonym miejscu
- Spoty reklamowe Sponsora w filmie zrealizowanym z wydarzenia
- Spot reklamowy z krótką relacją z zawodów do wykorzystania przez Sponsora
- Logo Sponsora na materiałach rozsyłanych do prasy, radia i telewizji
- Możliwość przekazania przez Sponsora upominków firmowych dla wszystkich uczestników
- Wstęp do strefy VIP

– 1 bieg 4.000 zł, pakiet obejmujący dwa biegi 6.000 zł

- 2 banery reklamowe na trasie biegu
- Umieszczenie reklamy Sponsora na 1 przeszkodzie
- Reklama Sponsora w namiotach dla uczestników
- Reklama na oficjalnej stronie www
- Reklama audio w trakcie zawodów
- Logo Sponsora na drukach firmowych
- Reklama Sponsora na plakatach, ulotkach
- Reklama na fanpage’u
- Stand reklamowy Sponsora w wyznaczonym miejscu
- Spoty reklamowe Sponsora w filmie zrealizowanym z wydarzenia
- Spot reklamowy z krótką relacją z zawodów do wykorzystania przez Sponsora
- Możliwość przekazania przez Sponsora upominków firmowych dla wszystkich uczestników
- Wstęp do strefy VIP

– 1 bieg 2.000 zł

- 2 banery reklamowe na trasie biegu
- Reklama na oficjalnej stronie www
- Reklama audio w trakcie zawodów
- Reklama Sponsora na plakatach, ulotkach
- Reklama na fanpage’u
- Spoty reklamowe Sponsora w filmie zrealizowanym z wydarzenia
- Spot reklamowy z krótką relacją z zawodów do wykorzystania przez Sponsora
- Możliwość przekazania przez Sponsora upominków firmowych dla wszystkich uczestników
- Wstęp do strefy VIP

Istnieje możliwość ułożenia indywidualnej oferty sponsorskiej.
Zgłoś do biegu drużynę I zareklamuj swoją firmę.
Za naszym pośrednictwem możesz rzucić wyzwanie konkurencyjnej firmie!
WSRÓD NASZYCH SPONSORÓW:
Bieg pod patronatem
PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

