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Wyścigi Konne Wrocław –
końska dawka emocji
Wyścigi konne, mecze piłki nożnej i spotkania żużlowe, to najpopularniejsze wydarzenia sportowe we Wrocławiu. Nasz tor
jako jedyny w Polsce organizuje niezwykle widowiskowe gonitwy
przeszkodowe.
Jesteśmy członkiem prestiżowych, europejskich stowarzyszeń:
Crystal Cup – 10 najlepszych torów przeszkodowych na starym
kontynencie oraz Euro Equus – 5 europejskich miast promujących się przez wydarzenia związane z końmi.

Partynice w liczbach:
600 000 – tyle osób w ciągu roku odwiedza partynicki obiekt
14 500 – rekord frekwencji wyścigowej
10 000 – 
średnia widownia podczas najważniejszych dni
wyścigowych roku (Dzień Otwarcia Sezonu, Crystal
Cup, Ladies Day, Wielka Wrocławska)
6 000 – ś
 rednia widownia podczas dni wyścigowych
250 000 – w
 idownia internetowa w sezonie 2020
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Wyścigowa
publiczność
Atrybuty:
Wrocław

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice to sportowe
emocje, piękne konie, wyjątkowa oprawa, piknikowy charakter oraz relaks na łonie natury. Pełne atrakcji dni wyścigowe
sprawiają, że chętnie odwiedzają nas przedstawiciele świata
biznesu, polityki, kultury, jak i stanowiący najliczniejszą grupę
- mieszkańcy Wrocławia oraz regionu. Każdy może tu znaleźć
coś dla siebie, zarówno młodzi, rodziny z dziećmi jak również
osoby starsze.
Na wyścigach, szczególnie podczas weekendów, regularnie
pojawiają się znane osobistości: Katarzyna Dowbor, Urszula
Dudziak, Bogusław Linda, Karol Strasburger, Robert Janowski,
Konrad Imiela, Robert Gonera, Jacek Sutryk, Bogdan Zdrojewski,
czy Rafał Dutkiewicz.
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Pakiet o wartości
5000 zł

Pakiet o wartości
10 000 zł

Gonitwa o Puchar Państwa
marki rozgrywana podczas
standardowego dnia
wyścigowego w tygodniu

Gonitwa o Puchar Państwa
marki rozgrywana podczas
weekendowego
dnia wyścigowego

Gonitwa o Puchar Państwa
marki rozgrywana podczas
dużych dni wyścigowych:
Dzień Otwarcia (11.04.2021),
Ladies Day (5.06.2021),
Wielka Wrocławska (5.09.2021)
Crystal Cup (16.10.2021)

Powierzchnia wystawiennicza
w strefie VEP w trakcie mityngu

–

–

10 m2

Pakiet zaproszeń do strefy VEP

–

–

10 szt.

prosta finiszowa wewnętrzna
(do 3 banerów, rozmiar
0,7 m × 3 m), prosta finiszowa
zewnętrzna (do 3 banerów,
rozmiar 0,7 m × 1,8 m)

prosta finiszowa wewnętrzna
(do 3 banerów, rozmiar
0,7 m × 3 m), prosta finiszowa
zewnętrzna (do 3 banerów,
rozmiar 0,7 m × 1,8 m)

prosta finiszowa wewnętrzna
(do 3 banerów, rozmiar
0,7 m ×3 m), prosta finiszowa
zewnętrzna (do 3 banerów,
rozmiar 0,7 m × 1,8 m)

do 20 m2 z możliwością
ekspozycji na padoku

do 20 m2 z możliwością
ekspozycji na padoku

do 20 m2 z możliwością
ekspozycji na padoku

do 10 m2

do 20 m2

do 20 m2

–

–

Strefa
ogólnodostępna

Strefa
ogólnodostępna
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Pakiet o wartości
2500 zł

Oficjalna nazwa gonitwy używana
m.in. w programie gonitw,
wskazaniach spikerskich,
materiałach prasowych
Udział Państwa przedstawicieli
w uroczystej dekoracji zwycięzców
gonitwy na padoku wrocławskiego
hipodromu
Ekspozycja wizerunku Państwa
firmy na elektronicznym
wyświetlaczu w strefie dekoracji

Powierzchnia reklamowa na torze:
banery na ogrodzeniu
zewnętrznym i wewnętrznym
(obowiązuje monochromatyczna
kolorystyka)
Powierzchnia wystawiennicza
w strefie ogólnodostępnej
Powierzchnia reklamowa w holu
kasowym (roll-up)
Powierzchnia reklamowa na
terenie kompleksu – główny trakt
komunikacyjny dojścia do toru
Emisja reklamowa na telebimie
w trakcie mityngu – spoty
do 30 sek. minimum 30 emisji
Emisja reklamowa na ekranach
w holu kasowym – spoty
do 30 sek. minimum 50 emisji
Całostronicowa reklama sponsora
w programie gonitw
Wzmianki spikerskie w trakcie
mityngu (minimum 4)
Promocja Sponsora na kanale FB
oraz na stronie www organizatora
Promocja w czasie transmisji
internetowej
Możliwość organizacji konkursów
dla publiczności

Strefa VEP
i strefa
ogólnodostępna

Możliwość ufundowania
pucharów przez Sponsora
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Oferta specjalna*
Pakiet VIP
Atrybuty:

5 000 zł – standardowy dzień wyścigowy
8 000 zł – weekendowy dzień wyścigowy
15 000 zł – duży dzień wyścigowy
W ramach oferty otrzymują Państwo do wyłącznej dyspozycji
strefę VIP obejmującą wydzieloną część namiotu restauracyjnego, znajdującego się obok trybuny głównej lub prestiżowy
sektor na piętrze trybuny krytej. Dodatkowo otrzymują Państwo
wszystkie świadczenia z zakresu sponsoringu gonitwy.
Pakiet VIP to doskonała okazja, aby w trakcie dnia wyścigowego
zorganizować spotkanie firmowe, zaprosić klientów lub partnerów Państwa firmy w wyjątkowe miejsce. Na Państwa życzenie
w strefie VIP uruchamiamy specjalną kasę przyjmującą zakłady
na gonitwy, tylko do Państwa dyspozycji.

* w ofercie nie zapewniamy
usługi cateringowej
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Nośniki reklamowe
CENNIK pojedynczych nośników reklamowych
podczas dni wyścigowych
BALON REKLAMOWY
duży dzień wyścigowy – 2000 zł / dzień
weekendowy dzień wyścigowy – 1000 zł / dzień
standardowy dzień wyścigowy – 700 zł / dzień
STOISKO SPRZEDAŻOWE/PROMOCYJNE
PODCZAS DNIA WYŚCIGOWEGO
Standardowe stoisko o rozmiarach 3 × 3 m:
duży dzień wyścigowy – 2000 zł
weekendowy dzień wyścigowy – 1000 zł
standardowy dzień wyścigowy – 700 zł
ROLL-UP
Ekspozycja roll-upu w standardowym rozmiarze 100 × 200 cm
w holu kasowym pod trybuną główną:
duży dzień wyścigowy – 600 zł
weekendowy i standardowy dzień wyścigowy – 300 zł
REKLAMA W DRUKOWANYM PROGRAMIE GONITW
duży dzień wyścigowy – 500 zł / cała strona
weekendowy dzień wyścigowy – 300 zł / cała strona
standardowy dzień wyścigowy – 200 zł / cała strona
Program można również pobrać z naszej strony torpartynice.pl
REKLAMA NA TELEBIMIE
Duże dni wyścigowe – minimum 30 emisji
spot do 30 sekund – 500 zł / dzień
plansza 10 sekund – 300 zł / dzień
REKLAMA NA EKRANACH
2 monitory w holu kasowym pod trybuną główną –
emisje w każdy dzień wyścigowy, minimum 50 emisji
spot do 30 sekund – 500 zł / dzień
plansza 10 sekund – 300 zł / dzień
KOLPORTAŻ ULOTEK
duży dzień wyścigowy – 600 zł / dzień
weekendowy dzień wyścigowy – 400 zł / dzień
standardowy dzień wyścigowy – 200 zł / dzień
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Kalendarz
dni wyścigowych
11.04

OTWARCIE SEZONU

3.05

DRUGI DZIEŃ WYŚCIGOWY

12.05

TRZECI DZIEŃ WYŚCIGOWY

23.05

CZWARTY DZIEŃ WYŚCIGOWY

5.06

LADIES DAY

24.06

SZÓSTY DZIEŃ WYŚCIGOWY

25.08

SIÓDMY DZIEŃ WYŚCIGOWY

5.09	
W IELKA WROCŁAWSKA
15.09
6.10

DZIEWIĄTY DZIEŃ WYŚCIGOWY
DZIESIĄTY DZIEŃ WYŚCIGOWY

16.10	
C RYSTAL CUP – DZIEŃ WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO
11.11

ZAMKNIĘCIE SEZONU

Kolorem oznaczono
DUŻE DNI WYŚCIGOWE
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Ekspozycja stałych
nośników reklamowych
Ścieżka pieszo-biegowa

Droga dojścia do toru

W 2020 roku partynicki obiekt odwiedziło 600 000 osób, a transmisję wyścigów w internecie oglądało 250 000 widzów. Poza dniami
wyścigowymi na terenie obiektu odbywa się szereg wydarzeń, które
przyciągają liczną publiczność, są to imprezy plenerowe: Męskie
Granie, Festiwal Wina, Craft Music Festival, Balonowy Puchar
Gordona Bennetta, Color Obstacle Rush, zawody sportowe rangi
międzynarodowej na terenie hal jeździeckich oraz nauki jazdy konnej
(średnio 600 jazd tygodniowo).
Partynice to również idealne miejsce na spacery oraz aktywną rekreację
na ścieżce pieszo-biegowej wokół toru wyścigów konnych. Oferujemy
Państwu możliwość długoterminowego najmu przestrzeni pod ekspozycję nośników reklamowych na terenie obiektu (hale jeździeckie,
przestrzeń pod wielkoformatowe tablice reklamowe, ogrodzenie toru
oraz głównej drogi dojazdowej).
BANERY:
Ekspozycja na ogrodzeniu wzdłuż drogi dojścia do toru.
Główny trakt komunikacyjny, którym odbywa się ruch publiczności
odwiedzjącej Partynice oraz osób uczęszczających na zajęcia nauki
jazdy konnej. Banery mocujemy na przęsłach ogrodzenia. Rozmiar 1 elementu przęsła ogrodzenia to 2,5 x 1 m (całe przęsło składa się z 3 części).

Budynek dżokejki

Ekspozycja na bandach hal jeździeckich.
Dysponujemy 3 halami jeździeckimi. Miesięcznie odbywa się tam
ok. 2500 lekcji nauki jazdy konnej oraz zawody i szkolenia.
Ekspozycja na ogrodzeniu toru.
2,5 km ścieżki pieszo-biegowej wokół toru wyścigów konnych.
Rocznie odwiedza ją ponad 600 000 osób.
Istnieje również możliwość zamocowania banerów na ścianie dżokejki.

Hala jeździecka mała

Cena za miesięczną ekspozycję baneru
1 m2 – 150 zł (baner dopasowany do wyznaczonego miejsca)

Hala jeździecka duża

TABLICE REKLAMOWE
Do Państwa dyspozycji oddajemy tablice reklamowe o wymiarach
2 × 3 m do stałego montażu w świetnej lokalizacji, tuż obok strefy
gastronomicznej, między padokiem, na którym prezentują się konie
przed wyścigiem, jednocześnie miejscem dekoracji zwycięzców,
a torem wyścigowym. To miejsce o dużej fluktuacji widzów podczas
dnia wyścigowego, często przemierzane poza wyścigami, jako główny
trakt spacerowy na tor.
Cena za 7 miesięcy ekspozycji w sezonie wyścigowym (IV–X)
7000 zł
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