W dniu 3 lipca 2011 roku odbędzie się kolejna, XXI edycja Międzynarodowego Biegu po
Plaży „Jarosławiec 2011”.
Ubiegłoroczny, jubileuszowy XX Międzynarodowy Bieg po Plaży „Jarosławiec 2010” przyniósł
kolejny organizacyjny sukces w postaci certyfikatu „Złotego Biegu”, przyznawanego przez miłośników
biegania z terenu całej Polski. Został także Imprezą Sportową 2010 roku na Pomorzu Środkowym
dzięki czytelnikom „Głosu Koszalińskiego”. Te wyróżnienia szczególnie nas motywują do organizacji
kolejnych edycji tego, znanego już w kraju i za granicą biegowego przedsięwzięcia, w którym na
starcie stają zawodnicy profesjonalni i amatorzy.
Także goście honorowi podnoszą prestiż jarosławieckiej imprezy. Ostatnią jego edycję
zaszczyciła swoją obecnością Irena Szewińska. W bieżącym roku do udziału w przedsięwzięciu
zaproszony został Robert Korzeniowski i Cezary Żak. Na linii startu nie zabraknie też innych, znanych
polskich olimpijczyków (Mamiński, Adach, Dydak, Huruk, Madejczyk). Część artystyczną swoimi
występami uświetnili m.in.: Czarno-Czarni, Norbi, 2plus1, Sumptuastic,
Na starcie, 3 lipca 2011 r., staną zawodnicy profesjonalni i amatorzy z całego kraju i z zagranicy.
Ramowy program XXI Międzynarodowego Biegu po Plaży „Jarosławiec 2011”, przedstawia się
następująco:
godz. 9.00 - XXI Ogólnopolskie Biegi Młodzieżowe „Powitanie Lata 2011” na dystansach: 500,
1000 i 2000 m;
godz. 10.15 - XVI Ogólnopolski Bieg Samorządowy Warty „Bursztyn Jarosławca” na dystansie
2000 m dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, wojewodów, marszałków i ich
zastępców;
godz. 11.00 - XXI Międzynarodowy Bieg po Plaży „Jarosławiec 2011” na dystansie 15 km;
godz.14.00 - wręczenie nagród.
W biegu głównym startuje czołówka znanych biegaczy z Polski i zagranicy, a w biegach
młodzieżowych – młodzież z terenu całej Polski, która wypoczywa w tym czasie nad morzem. Łącznie
we wszystkich biegach startuje około 1200 osób, a w biegu głównym ok. 600 zawodników z kilku
państw świata. W trakcie trwania imprezy organizowane są również występy zespołów muzycznych
i spotkania z zaproszonymi gośćmi, które przyciągają rzesze turystów do Jarosławca.
Współorganizatorami Biegu są: Gmina Postomino, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Komitet Olimpijski,
Polskie Stowarzyszenie Biegów, a biegu samorządowego – Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.
Patronat medialny sprawują: Telewizja Polsat News, TVP3 Szczecin, Radio Koszalin, Program III
Polskiego Radia, Miesięcznik Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, „Dziennik Bałtycki”, „Głos
Koszaliński”, portal www.MaratonyPolskie.pl.

MATERIAŁY DRUKOWANE
(plakat, regulamin, zaproszenie)

MEDALE

KOSZULKI

STOISKA PROMOCYJNE, NUMERY STARTOWE,
STARTOWE, PLECAKI,
TABLICE, BUTTONY, BANERY (w tym elektroniczne) I INNE
MATERIAŁY ZNAKOWANE ŚWIETNĄ REKLAMĄ SPONSORA

Międzynarodowy Bieg po Plaży to lider wśród imprez biegowych w Polsce, a także
wydarzenie o randze międzynarodowej.
Formuła imprezy masowej skierowana jest do licznej rzeszy odbiorców (kibiców), co z kolei
sprawia, że jest idealnym środkiem komunikacji marketingowej, w różnych jej formach: jako nośnik
i wprowadzenie marki na rynek, jej wypromowanie, jako przestrzeń do utrwalenia i wzmocnienia
w świadomości klienta nazwy firmy, a także do upowszechnienia jej wizerunku.
Gorąco zachęcamy do wykorzystania jarosławieckiego biegu dla celów promocyjnych
i reklamowych Państwa Firmy.
KORZY
KORZYŚCI:
 możliwość dotarcia do bardzo licznej grupy potencjalnych klientów
 niekonwencjonalny sposób promowanie marki lub Firmy
 pozytywny wizerunek w oczach opinii publicznej (z badań marketingowych wynika, że
sponsoring wydarzeń sportowych jest traktowany jako działanie użyteczne publicznie, a Firma
sponsorująca zyskuje prestiż i dobra opinię)
 kształtowanie osobowości przedsiębiorstwa i budowanie wizerunku lidera dla zapewnienia
Firmie, produktowi lub marce pierwszeństwa w świadomości klientów
ZAPEWNIAMY:
 planowanie i realizację działań promocyjnych
 przygotowanie projektów graficznych
 wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych
ZAINTERESOWANYM Firmom, Instytucjom proponujemy do wyboru 4 pakiety:
 Sponsor TYTULARNY XXI Międzynarodowego Biegu Po Plaży „Jarosławiec 2011”
 ZŁOTY Sponsor XXI Międzynarodowego Biegu Po Plaży „Jarosławiec 2011”
 SREBRNY Sponsor XXI Międzynarodowego Biegu Po Plaży „Jarosławiec 2011”
 BRĄZOWY
BRĄZOWY Sponsor XXI Międzynarodowego Biegu Po Plaży „Jarosławiec 2011”
Istnieje również możliwość zawiązania długofalowej współpracy, obejmującej kolejne edycje
Międzynarodowego Biegu po Plaży.
Ponadto zachęcamy do zarezerwowania i wykupienia indywidualnej przestrzeni reklamowej
m.in.: na plakatach, w regulaminie, na scenie, bramie startowej i w innych, zaproponowanych przez
Państwa formach.
Każdorazowo szczegóły akcji promocyjno-reklamowej uzgadniane są z Państwem. Sporządzane
i podpisywane są również stosowne umowy określające zakres i warunki współpracy.

Pakiet SPONSOR TYTULARNY XXI Międzynarodowego
Międzynarodowego Biegu
Biegu po Plaży „Jarosławiec
Jarosławiec 2011”
2011”
obejmuje najszerszy wachlarz działań promocyjnych i reklamowych. Szczegółowy zakres świadczeń
uzgadniany jest indywidualnie w zależności od wymagań, oczekiwań i pomysłów Sponsora i możliwości
organizatora imprezy.
PAKIET OBEJMUJE następujące usługi i działania::
 nazwa Sponsora, Firmy lub marki stanowi integralną nazwę biegu np.: XXI Międzynarodowy
Bieg po Plaży VOYAGER „Jarosławiec 2011”
 zarezerwowanie ok. 25% powierzchni reklamowej na scenie, przy starcie, mecie biegu
 umieszczenie loga lub nazwy sponsora na plakacie, w regulaminie, na stronie internetowej oraz
wszelkich materiałach drukowanych związanych z wydarzeniem
 informowanie mediów o nazwie i statusie Sponsora
 umieszczenie banera lub innej reklamy w sekretariacie biegu oraz 20 banerów w okolicy
startu, mety i na trasie biegu, w miejscach wskazanych przez Sponsora
 wyłączność na umieszczenie loga, nazwy Sponsora na koszulkach biegowych i medalach, które
otrzymują wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu oraz goście honorowi imprezy
 miejsce na przygotowanie stoiska promocyjnego Sponsora (ok. 15 m2), z dostępem do
niezbędnych mediów
 inne, indywidualne ustalenia
KOSZT PAKIETU:

100.000,00 zł

Pakiet ZŁOTY SPONSOR
SPONSOR XXI Międzynarodowego
Międzynarodowego Biegu
Biegu po Plaży „Jarosławiec
Jarosławiec 2011”
2011”
obejmuje szeroki wachlarz działań promocyjnych i reklamowych. Szczegółowy zakres świadczeń
uzgadniany jest ze Sponsorem.
PAKIET GWARANTUJE:
WARANTUJE:
 zarezerwowanie ok. 10% powierzchni reklamowej na scenie, przy starcie, mecie biegu
 umieszczenie loga lub nazwy sponsora na plakacie, stronie internetowej oraz w materiałach
drukowanych związanych z wydarzeniem wraz z informacją „Złoty Sponsor”
 informowanie mediów o nazwie i statusie Sponsora
 umieszczenie 10 banerów w okolicy startu, mety i na trasie biegu w miejscach uzgodnionych
ze Sponsorem
 umieszczenie loga, nazwy Sponsora na pamiątkowych workach biegowych, które otrzymują
wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu oraz goście honorowi imprezy i tablicach
kilometrowych
 miejsce na przygotowanie stoiska promocyjnego Sponsora
 inne, indywidualne ustalenia
KOSZT PAKIETU:

50.000,00 zł

Pakiet SREBRNY SPONSOR
SPONSOR XXI Międzynarodowego
Międzynarodowego Biegu
Biegu po Plaży „Jarosławiec
Jarosławiec 2011”
2011”
obejmuje dość szeroki wachlarz działań promocyjnych i reklamowych. Szczegółowy zakres świadczeń
uzgadniany jest ze Sponsorem.
PAKIET GWARANTUJE:
WARANTUJE:
 zarezerwowanie ok. 5% powierzchni reklamowej na scenie, przy starcie, mecie biegu
 umieszczenie loga lub nazwy sponsora na plakacie, stronie internetowej oraz w materiałach
drukowanych związanych z wydarzeniem wraz z informacją „Srebrny Sponsor”
 informowanie mediów o nazwie i statusie Sponsora
 umieszczenie 5 banerów w okolicy startu, mety i na trasie biegu w miejscach uzgodnionych ze
Sponsorem
 umieszczenie loga, nazwy Sponsora na tablicach kilometrowych
 miejsce na przygotowanie stoiska promocyjnego Sponsora
 inne, indywidualne ustalenia
KOSZT PAKIETU:

30.000,00 zł

Pakiet BRĄZOWY SPONSOR
SPONSOR XXI Międzynarodowego
Międzynarodowego Biegu
Biegu po Plaży „Jarosławiec
Jarosławiec 2011”
2011”
obejmuje działania promocyjno-reklamowe, uzgadniane ze Sponsorem.
PAKIET OBEJMUJE:
BEJMUJ :
 zarezerwowanie ok. 3% powierzchni reklamowej na scenie, przy starcie, mecie biegu
 umieszczenie loga lub nazwy sponsora na plakacie, stronie internetowej oraz w materiałach
drukowanych związanych z wydarzeniem wraz z informacją „Brązowy Sponsor”
 informowanie mediów o nazwie i statusie Sponsora
 umieszczenie 2 banerów w okolicy startu, mety i na trasie biegu w miejscach uzgodnionych ze
Sponsorem
 umieszczenie loga, nazwy Sponsora na tablicach kilometrowych
 miejsce na przygotowanie stoiska promocyjnego Sponsora
 inne, indywidualne ustalenia
KOSZT PAKIETU:

20.000,00 zł

Inne działania reklamowo-promocyjne na rzecz Sponsorów uzgadniane są indywidualnie, np.:
zamieszczenie loga, nazwy, banera Sponsora:
 na plakatach – 300 szt.
 w regulaminie, zaproszeniu, dyplomie – ok. 1.500 szt.
 w drukowanych materiałach informacyjnych promujących bieg
 na stronie internetowej wraz z linkiem do witryny internetowej Sponsora
 na scenie głównej wydarzenia, prze starcie, mecie, na trasie biegu
 na tablicach kilometrowych
 na numerach startowych, torbach, koszulkach i innych materiałach, które otrzymują wszyscy
zawodnicy biorący udział w biegu oraz goście honorowi wydarzenia
Szczegóły i zakres akcji promocyjno-reklamowej uzgadniane są każdorazowo ze Sponsorem.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z przedstawionej oferty. Jednocześnie jesteśmy otwarci
na wszelkie Państwa propozycje.
KONTAKT:
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
76-113 Postomino 97
tel./fax: (59) 810-93-73
e-mail: ckis@postomino.pl
www.ckis.postomino.pl

ZAPRASZAMY

