Szanowni Państwo!
W niedzielę 4 marca 2018 roku po raz 38 zawodnicy z całej Polski i wielu krajów Europy
staną na starcie Półmaratonu Wiązowskiego, który wrósł już w tradycję naszej gminy.
Od lat udowadniamy, że potrafimy zorganizować świetną imprezę biegową,
znaną nie tylko w naszej okolicy. To wymaga zaangażowania wolontariuszy, urzędników,
mieszkańców. I na to zaangażowanie co roku możemy liczyć.
Podobnie jak na wsparcie sponsorów wydarzenia. Tylko z Państwem i z Państwa
przedsiębirostwami możemy rozwijać tę ważną dla nas wszystkich imprezę.
Jestem przekonany, że „Półmaraton Wiązowski” to marka, z którą będzie Państwu
po drodze! Tak jak z mediami, które co roku relacjonują to wydarzenie.
Zapraszam do współpracy!
								
Janusz Budny
								
Wójt Gminy Wiązowna
Półmaraton to doskonale zorganizowana impreza, która otwiera sezon biegowy w Polsce.
Na starcie biegu głównego i biegów towarzyszących od lat staje około 2,5 tys. zawodników.
W czasie zawodów na trasie maratonu zbiera się wielu kibiców.
Półmaraton Wiązowski jest częścią Grand Prix Traktu Brzeskiego, na który składa się 5 biegów
w różnych podwarszawskich miejscowościach. Wszystkie biegi promowane są krzyżowo,
co oznacza, że współpracując z nami docierają Państwo do znacznie szerszego grona
Państwa potencjalnych klientów. Relacje z naszego półmaratonu co roku przekazywane są
na antenie Telewizji Polsat News oraz Polsat Sport. Dbamy o to, by nasi partnerzy byli widoczni
nie tylko w czasie samego biegu, ale także w trakcie trwającej kilka tygodni przed
i kilka tygodni po promocji wydarzenia.

historia frekwencji biegu głównego

Oferta sponsorska
Grupa 1: Sponsorzy generalni / umowy indywidualne od kwoty powyżej 10 000 zł
Grupa 2: Sponsorzy główni / wpłaty lub zakup rzeczowy od kwoty 5 000 do 9 999 zł
Grupa 3: Sponsorzy wspierający / wpłata lub zakup rzeczowy od kwoty 2 000 do 4 999 zł
Grupa 4: Darczyńcy / pozostałe wpłaty lub darowizny rzeczowe

Pakiety sponsorskie
Grupa 1: Sponsorzy generalni
tytuł „Sponsor Generalny 38. Półmaratonu Wiązowskiego”
pełna obsługa reklamowa, przy jednoczesnym założeniu występowania innych sponsorów zwyczajnych. Dopuszczamy możliwość innych form reklamy, dostosowanej do potrzeb i koncepcji
Sponsora.
umieszczenie logo Sponsora na numerach startowych, dedykowanych polach reklamowych bramy
startowej i tła podium zwycięzców;
umieszczenie logo Sponsora z linkiem do strony Sponsora na oficjalnej stronie Gminy Wiązowna:
www.tuwiazowna.pl;
prawo do ekspozycji stoiska lub namiotu promocyjnego Sponsora w czasie trwania półmaratonu;
oraz oferta dla pozostałych grup.
Grupa 2: Sponsorzy główni
tytuł „Sponsor Główny 38. Półmaratonu Wiązowskiego”
umieszczenie logo Sponsora na billboardzie w centrum Wiązowny;
udział w dekoracjach zwycięzców biegu głównego i Wiązowskiej 5.tki;
umieszczenie logo Sponsora z linkiem do strony Sponsora na oficjalnej stronie półmaratonu
www.wiazownapolmaraton.pl;
oraz oferta dla grup 3 i 4.
Grupa 3: Sponsorzy wspierający
tytułu „Sponsor Wspierający 38. Półmaratonu Wiązowskiego”
wyeksponowanie dwóch banerów reklamowych (wym. 0,95m x 3,35m) w miejscu rozgrywania
zawodów;
umieszczenie logo Sponsora na plakatach i ulotkach;
umieszczenie logo Sponsora na polach wspólnych bramy startowej;
oraz oferta dla grupy 4.
Grupa 4 – Darczyńcy
umieszczenie logo Sponsora w folderach reklamowych półmaratonu;
prezentacja Sponsora przez spikera w czasie trwania zawodów;
umieszczenie logo Sponsora na polach wspólnych podium zwycięzców;
zaproszenie VIP dla wskazanej liczby osób, poczęstunek i parking VIP;
certyfikat potwierdzający udzielenie wsparcia.
Wpłaty:
Klub Sportowy Advit Wiązowna, ul. Sportowa 15, 05-462 Wiązowna
Bank PKO SA 93 1240 2119 1111 0010 6626 1170
Zapraszam do kontaktu:
Lidia Piotrowska – tel. 22 512 58 30, kom. 603 117 322, email: l.piotrowska@wiazowna.pl

Więcej o półmaratonie na stronie www.wiazownapolmaraton.pl

