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Wyścigi Konne Wrocław –
miejsce dla Twojego biznesu
Tor Wyścigów Konnych Partynice to jeden z trzech obiektów
tego typu w Polsce i jedyny, na którym odbywają się
widowiskowe gonitwy przeszkodowe. Położony zaledwie 15
minut od centrum miasta, nasz obiekt co roku przyciąga
setki tysięcy odwiedzających.
Bez względu na wielkość Twojej firmy czy branżę, w której
działasz, oferujemy Ci możliwość dotarcia do ogromnej grupy
nowych odbiorców z wykorzystaniem unikalnego klimatu
wyścigów konnych.

Partynice w liczbach:
600 000 – tyle osób w ciągu roku odwiedza partynicki obiekt
21 500 – rekord frekwencji wyścigowej
12 000 – średnia widownia podczas najważniejszych dni
wyścigowych roku (Dzień Otwarcia Sezonu, Crystal
Cup, Ladies Day, Wielka Wrocławska)
6 000 – średnia widownia podczas dnia wyścigowego
250 000 – widownia internetowa w sezonie 2021
30 000 – liczba obserwujących na profilach społecznościowych
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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.
Oprócz unikalnej możliwości marketingu bezpośredniego i
dotarcia do znacznej liczby nowych odbiorców, oferujemy też
szerokie możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich i
biznesowych z wieloma liderami biznesu, którzy są związani z
wyścigami konnymi i których konie regularnie ścigają się na
wrocławskim torze.
Nasz zespół pomoże Ci zaprojektować i wcielić w życie subtelną,
a zarazem skuteczną promocję marki na naszym obiekcie, która
wyjdzie poza ramy tradycyjnego sponsoringu sportowego!
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Pakiet Business
5000 zł *

Pakiet Corporate
8000 zł *

Pakiet Executive
10 000 zł *

Gonitwa o Puchar
Państwa marki
rozgrywana podczas
standardowego dnia
wyścigowego

Gonitwa o Puchar
Państwa marki
rozgrywana podczas
dużego dnia wyścigowego
(Ladies Day, Crystal Cup)

Gonitwa o Puchar Państwa
marki rozgrywana podczas dni
wyścigowych PREMIUM
(Otwarcie Sezonu, Wielka
Wrocławska)

Powierzchnia wystawiennicza
w strefie VIP w trakcie mityngu

–

–

10 m2

Pakiet zaproszeń do strefy VIP

–

–

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

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 VIP
i strefa
ogólnodostępna

Możliwość ufundowania
pucharów przez Sponsora

*Podane kwoty są cenami NETTO

agnieszka.mutwicka@torpartynice.pl
885 773 668

OFERTA
SPONSORSKA

Nośniki reklamowe
CENNIK pojedynczych nośników
reklamowych podczas dni wyścigowych *
BALON REKLAMOWY
dzień wyścigowy PREMIUM – 2000 zł / dzień
duży dzień wyścigowy – 1000 zł / dzień
standardowy dzień wyścigowy – 700 zł / dzień
STOISKO SPRZEDAŻOWE/PROMOCYJNE
PODCZAS DNIA WYŚCIGOWEGO
Standardowe stoisko o rozmiarach 3 × 3 m:
dzień wyścigowy PREMIUM – 2000 zł
duży dzień wyścigowy – 1500 zł
standardowy dzień wyścigowy – 1000 zł
ROLL-UP
Ekspozycja roll-upu w standardowym rozmiarze 100 × 200 cm
w holu kasowym pod trybuną główną:
dzień wyścigowy PREMIUM– 600 zł
duży i standardowy dzień wyścigowy – 300 zł
REKLAMA W DRUKOWANYM PROGRAMIE GONITW
dzień wyścigowy PREMIUM – 600 zł / pół strony duży
duży dzień wyścigowy – 500 zł / pół strony
standardowy dzień wyścigowy – 400 zł / pół strony
Program można również pobrać z naszej strony torpartynice.pl
REKLAMA NA TELEBIMIE
Duże dni wyścigowe i dni PREMIUM – 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
dzień wyścigowy PREMIUM – 600 zł / dzień
duży dzień wyścigowy – 400 zł / dzień
standardowy dzień wyścigowy – 200 zł / dzień

*Podane kwoty są cenami NETTO
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Kalendarz
dni wyścigowych
OTWARCIE SEZONU -PREMIUM
DRUGI DZIEŃ WYŚCIGOWY
TRZECI DZIEŃ WYŚCIGOWY

LADIES DAY
PIĄTY DZIEŃ WYŚCIGOWY
SZÓSTY DZIEŃ WYŚCIGOWY
SIÓDMY DZIEŃ WYŚCIGOWY

	 WIELKA WROCŁAWSKA -PREMIUM
DZIEWIĄTY DZIEŃ WYŚCIGOWY
DZIESIĄTY DZIEŃ WYŚCIGOWY

CRYSTAL CUP – DZIEŃ WOJEWÓDZTWA
	 DOLNOŚLĄSKIEGO
ZAMKNIĘCIE SEZONU

Kolorem oznaczono
duże dni wyścigowe i
dni PREMIUM
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