Oferta współpracy dla firmy

……………………
dotycząca sponsoringu zawodniczki ………………..

Grzebowilk, 20 września 2011

I. Informacja o zawodniczce

……………… - zawodniczka w konkurencji skoków przez
przeszkody, od 16 lat związana z końmi. W zawodach
regionalnych i ogólnopolskich bierze udział od 1999 roku,
znajdując się zawsze w pierwszej dziesiątce, a także
zajmując miejsca na podium. Zawodniczka utalentowana
i o dużym doświadczeniu - przez wiele lat przygotowywała
młode

konie

w

stadninie

koni

w

Walewicach

do czempionatu Mistrzostw Polski w skokach przez
przeszkody. Trzecią klasę sportową zdobyła w 2001 roku,
drugą

klasę

sportową

–

w

2005

roku.

Aktualnie

w intensywnym treningu – w sezonie startuje w zawodach
skokowych od dwóch do trzech razy w miesiącu.

II. Informacja o koniu

Od 2010 roku zawodniczka startuje na sześcioletniej
klaczy ……….. rasy szlachetnej półkrwi (pochodzenie:
matka -

………., ojciec -

…………..). Bardzo dobrze

rokująca klacz – jej ojciec startował z dobrymi wynikami
w zawodach skokowych rangi ogólnopolskiej w najcięższej
klasie (C). Dakota jest w stałym treningu zaledwie od roku
(od listopada 2010) i jak na tak krótki czas ma wyjątkowo
wysokie osiągnięcia: w rankingu Ligii Mazowsza za rok
2011 na 200 startujących koni zajęła pod ……………
4 miejsce w klasie L, natomiast w klasie P na 150
startujących koni – również uplasowała się na czwartej
pozycji, co świadczy o wybitnych zdolnościach skokowych
tego konia. Klacz z powodzeniem startuje w zawodach
klasy L (lekka), P (pośrednia), N (normalna).

III. Informacja o warunkach do treningu

Aktualnie zawodniczka trenuje w kameralnej stajni – ………………………………., która posiada
bardzo dobre warunki do treningu. Pełnowymiarowa kryta hala umożliwia prowadzenie intensywnych
treningów przez cały rok, bez względu na zewnętrzne warunki atmosferyczne.
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IV. Zasady współpracy

Sponsorowi proponujemy:
1) Umieszczenie nazwy Sponsora jako nierozłącznego członu imienia konia ……………….. Dzięki takiemu zabiegowi nazwa firmy pojawi się wszędzie tam, gdzie
przy okazji zawodów wymieniane jest imię i nazwisko zawodniczki oraz imię konia, na
którym startuje, m.in.:
•

podczas zapowiedzi przejazdu na zawodach

•

na wszystkich listach startowych

•

w przypadku zajęcia miejsca na podium - w mediach, m.in.: w programach
telewizji regionalnych, w prasie branżowej, na głównych branżowych
portalach internetowych

2) Umieszczenie logotypu Sponsora na:
•

czapraku innych elementach „ubioru” konia

•

elementach stroju jeździeckiego zawodniczki

•

aucie i przyczepie do przewozu koni (możliwa jest również reklama)

Jest to skuteczne działanie marketingowe, które:
•

utrwala nazwę Sponsora w świadomości prestiżowych odbiorców

•

wzmacnia wizerunek firmy i jej markę

•

utrwala na rynku logo Sponsora

Istnieje również możliwość dodatkowego wyróżnienia Sponsora na zawodach poprzez:
•

zakupienie pucharów dla laureatów (koszt jednego pucharu to około 50 zł) – przy okazji
wręczania pucharów pojawia się informacja o sponsorze

•

wykupienie jednej z przeszkód na parkurze – jest wtedy ona budowana zgodnie z życzeniami
Sponsora - banner reklamowy, logo, nazwa firmy (koszt około 1000 zł)

W zamian od Sponsora oczekujemy:
Finansowania wyjazdów na najważniejsze zawody, a także w miarę możliwości finansowania
niektórych elementów sprzętu jeździeckiego i specjalnych dodatków paszowych dla konia będącego
w treningu sportowym.

Tylko poprzez udział w zawodach możliwe jest osiąganie kolejnych stopni doskonalenia, a co
ważniejsze – zaprezentowanie ich osobom, mającym coś do powiedzenia w tym sporcie.
Zwycięstwa tej pary w zawodach coraz wyższej rangi, to jednocześnie zwycięstwa Sponsora kojarzenie jego marki w świadomości odbiorców z odwagą, siłą i najwyższymi miejscami na
podium, czyli ze słowem NAJLEPSZY.
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V. Orientacyjny koszt udziału w zawodach
1) Zawody regionalne:
•

Jednodniowe - około 300 zł (wpisowe, startowe, miejsce dla konia w stajni
podczas zawodów, wyżywienie, dojazd)

•

Dwudniowe – około 800 zł (wpisowe, startowe, miejsce dla konia w stajni
podczas zawodów, wyżywienie, dojazd, hotel)

2) Zawody ogólnopolskie:
•

Zawody tej rangi są na ogół trzydniowe - około 2000 zł (wpisowe,
startowe, miejsce dla konia w stajni podczas zawodów, wyżywienie,
dojazd, hotel)

VI. Najbliższe plany startów w zawodach
1) Rok 2011
•

Udział w Finale Ligi Mazowsza (8 i 9 października) - zdobycie miejsca na
podium

•

Udział w zawodach regionalnych na poziomie klasy P i N - około 6
wyjazdów na zawody do końca roku 2011 (w tym wyjazdy dwudniowe)

2) Rok 2012
•

Udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich na poziomie klasy N
(przeszkody do wysokości 120 cm) i klasy C (przeszkody do wysokości
130 cm). W zawodach ogólnopolskich starty 6 razy w roku, w zawodach
regionalnych - 2 razy w miesiącu (w sezonie letnim) i 1 raz w miesiącu (w
sezonie zimowym

•

Udział w Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w klasie N i C – jeden raz w
roku

VII. Kontakt

…………
…………
………...

Serdecznie zapraszamy na obejrzenie startu opisywanej pary w finale Ligi Mazowsza, który
odbędzie się w dniach 8 i 9 października 2011 roku w Kuźni Nowowiejskiej, co może pomóc w
podjęciu decyzji o sponsoringu.
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