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Wrocławski Tor Wyścigów 
Konnych – Partynice

Wyjątkowy pomysł na reklamę Twojego biznesu.

Sponsoring  
& Reklama
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Ekspozycja Twojej marki na jednym 
z trzech torów wyścigowych w Polsce.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice to jeden 
z trzech obiektów tego typu w Polsce i jedyny, na któ-
rym odbywają się widowiskowe gonitwy przeszkodowe. 
Położony zaledwie 15 minut od centrum miasta, 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. 
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Wyścigi konne na stałe wpisały się już w kalendarz wrocławskich wydarzeń. 
Duże dni wyścigowe zawsze przyciągają wielotysięczną publiczność.
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Z perspektywy Was, reklamodawców, ważna jest nie tylko ilość, ale i jakość. Nasi goście to osoby, które wybrały uczestniczenie w wydarzeniu organizowanym 
na świeżym powietrzu, atrakcji sportowej z kulturalnym charakterem. Chętnie odwiedzają nas przedstawiciele świata biznesu, polityki, kultury, jak i stanowiący 
najliczniejszą grupę – mieszkańcy Wrocławia oraz regionu.

Sezon 2022 w liczbach

odwiedzających

730 000

publiczności podczas 12 dni wyścigowych

82 000

obserwujących na profilach społecznościowych

30 000

rekord frekwencji wyścigowej ustanowiony 
3 maja podczas inauguracji sezonu

21 000

widowni online

120 000

rozegrane gonitwy, w których wzięło udział 773 
jeźdźców

93

Zobacz jak wyglądają prawdziwe, wyścigowe emocje. Wielka Wrocławska 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=yqEZR3NHFss
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Wyścigi konne łączą w sobie elitarność i dostępność dla szerokiej publiczności. 
To jedyne w swoim rodzaju widowisko, w którym głównymi aktorami sa najszybsze konie świata.
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Oprócz możliwości marketingu bezpośredniego i dotarcia do znacznej liczby nowych odbiorców, oferujemy też szerokie możliwości nawiązywania
kontaktów z wieloma liderami biznesu, którzy są związani z wyścigami konnymi i których konie regularnie ścigają się na wrocławskim torze.

Wyścigowa społeczność B2B

Jesteśmy miejscem z klasą… również dzięki naszym gościom!
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Nasi partnerzy mają do wyboru trzy rodzaje pakietów sponsorskich.

Różnice między nimi wynikają z popularności, a co za tym idzie, prestiżu danego dnia wyścigowego, jak i zróżnicowania w zakresie dostępnych form 
ekspozycji wizerunku firmy. W każdym przypadku, pakiet sponsorki daje prawa tytularne do gonitwy, czyli jednego z wyścigów rozgrywanych danego dnia.

* formy promocji opisane w tabeli na kolejnej stronie

Zostań sponsorem tytularnym jednej z gonitw

5 000 zł netto

Pakiet Business

Liczba odwiedzających:

Zawartość pakietu:

Dni wyścigowe:

 – Standardowe

 – 4000–6000 osób

 – Oficjalna nazwa jednej z gonitw rozgrywanych 
podczas standardowego dnia wyścigowego

 – Nośniki reklamowe w najbardziej widocznych 
miejscach na terenie toru

 – Standardowy zakres działań promocyjnych 
w dniu wyścigowym*

8 000 zł netto

Pakiet Corporate

Zawartość pakietu:

 – Oficjalna nazwa jednej z gonitw rozgrywanych 
podczas dużego dnia wyścigowego

 – Standardowe i cyfrowe nośniki reklamowe 
w najbardziej widocznych miejscach na 
terenie toru

 – Powiększony zakres działań promocyjnych 
w dniu wyścigowym*

Dni wyścigowe:

 – Duży dzień wyścigowy  
- Ladies Day – 4.06 
- Crystal Cup – 22.10

Liczba odwiedzających:

 – 5000–8000 osób

12 000 zł netto

Pakiet Executive

Zawartość pakietu:

Dni wyścigowe:

 – Premium  
 - Otwarcie Sezonu – 23.04,  
 - Wielka Wrocławska – 3.09

Liczba odwiedzających:

 – 15 000–20 000 osób

 – Oficjalna nazwa gonitwy rozgrywanej pod-
czas jednego z dwóch najważniejszych dni 
wyścigowych w sezonie

 – Działania promocyjne w strefie VIP

 – Powiększony zakres działań promocyjnych 
w dniu wyścigowym*



1 / 208 / 23Sponsoring & Reklama | Sezon 2023

Pakiety sponsorskie
Oferta Pakiet Business Pakiet Corporate Pakiet Executive

Oficjalna nazwa gonitwy

Udział przedstawicieli firmy w uroczystej dekoracji zwycięzców na padoku

Pamiątkowe zdjęcie ze zwycięzcami gonitwy

Ekspozycja marki na elektronicznym wyświetlaczu w strefie dekoracyjnej

Banery na prostej finiszowej – kanat i zewnętrzne ogrodzenie*

Powierzchnia reklamowe w holu kasowym – roll-up

Emisja spotu/planszy na ekranach w holu kasowym

Wzmianki spikerskie podczas mityngu 

Reklama w programie gonitw (wersja papierowa i online)

Promocja na kanałach organizatora w mediach społecznościowych

Możliwość przeprowadzenia konkursu dla publiczności

Strefa wystawiennicza w strefie ogólnodostępnej do 10 m2 do 10 m2 do 20 m2

Emisja spotu na dużym telebimie

Derka dla zwycięskiego konia z logo sponsora

Możliwość ekspozycji marki w strefie VIP

Pakiet zaproszeń do strefy VIP   

Promocja podczas transmisji online – spot sponsora/wywiad z reprezentantem sponsora*

* banery muszą spełniać wytyczne co do ich rozmiaru oraz formatu i kolorystyki
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Tytularny sponsoring gonitwy to najbardziej prestiżowy 
sposób na promocję Twojej marki podczas wyścigów.
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Twoje wydarzenie firmowe na wyścigach
Przygotowaliśmy tę propozycję z myślą o klientach, którzy chcą połączyć promocję marki z wydarzeniem firmowym.

Atmosfera wyścigów konnych stanowi idealne tło dla biznesu. Jeśli więc chcesz zapewnić niepowtarzalną rozrywkę swoim partnerom biznesowym, 
uczcić ważne wydarzenie lub po prostu nagrodzić pracowników unikalnym doświadczeniem, zostań sponsorem tytularnym dnia wyścigowego.

Oprócz wszystkich dostępnych tego dnia świadczeń sponsorskich, oddajemy do Twojej wyłącznej dyspozycji strefę VIP z cateringiem, własną kasą do 
przyjmowania zakładów i opiekunem, który wprowadzi Was w świat wyścigów konnych.
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Skontaktuj się z nami i wspólnie zaplanujmy połączenie świata 
wyścigów konnych, reklamy i Twojego eventu firmowego!
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Nośniki reklamowe

Dzień wyścigowy premium 2000 zł netto

Duży dzień wyścigowy 1000 zł netto

Standardowy dzień wyścigowy 700 zł netto

Balon/ winder / inny duży nośnik outdoor

Ekrany w holu kasowym
Emisja spotu (do 30 sekund) lub planszy (10 sekund) na dwóch ekranach 
w holu kasowym.

Dzień wyścigowy premium 500 zł netto

Duży dzień wyścigowy 300 zł netto

Standardowy dzień wyścigowy 200 zł netto

Ekspozycja roll-upu w holu kasowym pod trybuną główną, gdzie przyjmowane 
są zakłady.

Dzień wyścigowy premium 600 zł netto

Duży dzień wyścigowy 400 zł netto

Standardowy dzień wyścigowy 200 zł netto

Roll-up

Cennik pojedynczych nośników reklamowych podczas dni wyścigowych. 
Przy zakupie większej ilości nośników lub ich ekspozycji podczas większej liczby dni wyścigowych, istnieje możliwość negocjacji cen.
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Emisja spotu (do 30 sekund) lub planszy (10 sekund) na dwóch ekranach 
w holu kasowym oraz na dużym telebimie usytuowanym pomiędzy trybunami. 
Co najmniej 30 emisji w ciągu dnia.

Dzień wyścigowy premium 700 zł netto

Duży dzień wyścigowy 500 zł netto

Standardowy dzień wyścigowy brak

Duży telebim + ekrany w holu kasowym

Kolportaż ulotek na terenie obiektu podczas dnia wyścigowego.

Dzień wyścigowy premium 600 zł netto

Duży dzień wyścigowy 400 zł netto

Standardowy dzień wyścigowy 200 zł netto

Kolportaż ulotek

Wersja papierowa, kolportowana bezpłatnie na terenie toru podczas wyścigów  
oraz wersja online. Nakład 3 000–8 000 egzemplarzy, w zależności od wielkości 
dnia wyścigowego.

Dzień wyścigowy premium 700 zł netto

Duży dzień wyścigowy 500 zł netto

Standardowy dzień wyścigowy 300 zł netto

Reklama w programie gonitw 
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Zostań wystawcą podczas dnia wyścigowego 
Dni wyścigowe to doskonała okazja do interakcji z odwiedzającą tor publicznością. Format rozgrywania wyścigów oraz organizacja przestrzeni podczas 
mityngów stwarzją idealne warunki do sprzedaży i promocji. Wystawcom możemy zaproponować bardzo preferencyjne warunki współpracy – możliwość 
rozliczenia w barterze.*

* Możliwość i warunki rozliczenia w barterze zawsze zależą od indywidualnych ustaleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.
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Dla kogo?

Zapraszamy do sprzedaży bezpośredniej twoich produktów podczas 
dnia wyścigowego. Zapewniamy namiot o wielkości 3×3 metry oraz 
podłączenie do prądu.

 – butiki, marki modowe
 – biżuteria, dodatki
 – kosmetyki i pielęgnacja
 – artykuły jeździeckie
 – produkty spożywcze
 – rękodzieło
 – i wiele innych

Stoisko sprzedażowe

Dzień wyścigowy premium 1200 zł netto

Duży dzień wyścigowy 800 zł netto

Standardowy dzień wyścigowy 500 zł netto

Warunki współpracy
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Dla kogo?

Promuj Twoją markę podczas dnia wyścigowego. W zależności od 
potrzeby udostępniamy odpowiedniej wielkości przestrzeń oraz 
namiot z podłączeniem do prądu. Strefa wystawiennicza stwarza 
również możliwość ekspozycji innych nośników reklamowych w jej 
obrębie oraz interakcji z wyścigową publicznością (konkurs dla 
publiczności, kolportaż materiałów marketingowych, itp.).

 – turystyka
 – sport i rekreacja
 – branża beauty
 – firmy motoryzacyjne
 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe
 – deweloperzy
 – i wiele innych

Strefa 
wystawiennicza

Dzień wyścigowy premium 2000 zł netto

Duży dzień wyścigowy 1200 zł netto

Standardowy dzień wyścigowy 800 zł netto

Warunki współpracy
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Pomożemy Ci wcielić w życie subtelną, a zarazem skuteczną promocję marki na 
naszym obiekcie, która wyjdzie poza ramy tradycyjnego sponsoringu sportowego.
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Stałe nośniki 
reklamowe

Na terenie obiektu znajdują się trzy hale jeździeckie, w których mie-
sięcznie odbywa się ok. 3000 zajęć jazdy konnej, zawody jeździeckie 
oraz szkolenia.

Banery w halach jeździeckich

Wokół toru wyścigowego biegnie 2,5-kilometrowa ścieżka pieszo-biegowa, 
z której w skali roku korzysta ok. 600 000 odwiedzających.

Banery na ogrodzeniu przy 
ścieżce pieszo-biegowej

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych to miejsce tętniące życiem nie 
tylko podczas dni wyścigowych. Każdego dnia tysiące odwiedza-
jących korzysta ze ścieżki pieszo-biegowej wokół toru wyścigów 
konnych, jak i z zajęć nauki jazdy konnej w halach jeździeckich. Jeśli 
szukasz sposobu na dotarcie z informacją o Twoich produktach bądź 
usługach do lokalnej społeczności, lub chciałbyś zareklamować swoje 
wydarzenie szerokiemu gronu odbiorców, nasza przestrzeń doskonale 
się do tego nadaje. Oferujemy możliwość długoterminowego umiesz-
czenia stałych nośników reklamowych w miejscach o największym 
natężeniu ruchu pieszego.
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Do Waszej dyspozycji oddajemy miejsce pod tablice reklamowe o wy-
miarach 2×3 m., do stałego montażu w świetnej lokalizacji, tuż obok strefy 
gastronomicznej i padoku wyścigowego. To miejsce o dużej fluktuacji 
widzów jest również często przemierzane poza wyścigami, jako główny 
trakt spacerowy na tor.

Tablice reklamowe

Oferujemy przestrzeń reklamową na głównym trakcie komunikacyjnym, 
biegnącym od głównego wejścia na teren obiektu (ul. Zwycięska) do 
toru wyścigowego. Tą drogą porusza się wyścigowa publiczność, ale 
również spacerowicze oraz osoby uczęszczające na zajęcia jazdy konnej.

Banery na ogrodzeniu wzdłuż drogi 
dojścia do toru

Miesięczną ekspozycję baneru* 1 m2 - 200zł netto

* Banery muszą być dopasowane swoim rozmiarem pod konkretną przestrzeń, 
  w której mają być eksponowane. Skontaktuj się z nami, aby skonsultować 
  dokładne wymiary.

Stałe nośniki 
reklamowe
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Zaufali nam
W ciągu ostatnich lat zaufało nam już wiele firm i instytucji. Zadowolenie 
partnerów i wieloletnia współpraca z cenionymi markami jest dowodem 
na to, że udział w naszych wydarzeniach może być istotnym elementem 
strategii marketingowej.
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Kalendarz dni  
wyścigowych 2023

23.04dzień  1 dzień wyścigowy premium – Otwarcie sezonu

01.05 dzień wyścigowy standardowydzień  2

14.05 dzień wyścigowy standardowydzień  3

17.09 dzień wyścigowy standardowydzień  9

18.06 dzień wyścigowy standardowydzień  6

11.11 dzień wyścigowy standardowydzień 12

21.05 dzień wyścigowy standardowydzień  4

08.10 dzień wyścigowy standardowydzień 10

15.08 dzień wyścigowy standardowydzień  7

04.06 dzień wyścigowy duży - Ladies Daydzień  5

22.10 dzień wyścigowy duży - Crystal Cupdzień 11

03.09 dzień wyścigowy premium – Wielka Wrocławskadzień  8
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Kontakt

+48 885 773 668

agnieszka.mutwicka@torpartynice.pl

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice
ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław

Agnieszka Mutwicka
KOORDYNATOR EVENTÓW

Port Lotniczy
Wrocław SA

Bielany
Wrocławskie

Rynek Główny

Nadodrze

Osobowice

Strachowice

Psie Pole

Oporów Krzyki

Grabiszyn

Jagodno

Południe

Stadion Piłkarski
Tarczyński Arena

Wrocławski Tor Wyścigów 
Konnych – Partynice

www.torpartynice.pl

WyścigiKonneWrocław

Torpartynice

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice

https://www.torpartynice.pl/
https://pl-pl.facebook.com/WyscigiKonneWroclaw/
https://www.instagram.com/torpartynice/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/torpartynice/?originalSubdomain=pl

