Eurosol Racing Team SE

Reklámtevékenységeink

A rally versenyek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, a hazai versenyzők sikereinek köszönhetően, a nézők több tízezres táborát vonzza egyegy futam. A versenyeken való részvétellel szponzoraink elég jól körülhatárolható, nagyszámú célközönséget érhetnek el és sikereinkkel cégük piaci
szerepe is tovább erősödik.

Első számú reklámhordozónk maga a versenyautó, melynek felületén megbízóink által kívánt méretű és kinézetű grafikát, feliratokat helyezünk el. Ugyanezeket a szervizautókon és a ruházaton is viseljük. A nagyvárosokban tartott
rajtceremóniákon, ahol több tízezer néző van jelen, már láthatják támogatóink
reklámüzeneteit.
Partnereink számára, az igényeiknek megfelelően különböző támogatói csomagot és lehetőséget kínálunk:

A rallye, mint sport nagyon összetett csapat munkát igényel. Komoly logisztikát követel a csapat utaztatása, étkezésének, szállásának biztosítása, a
nevezések leadása, adminisztrálása. Mind a versenyzőknek, mind pedig a
szerelőknek szüksége van a maximális nyugalomra ahhoz, hogy a versenyen
legjobb tudásuk szerint, maximálisan helyt tudjanak állni. A versenyzők csak
akkor tudnak sikereket, dobogós helyezéseket elérni, ha a csapat, mint egy
olajozott gépezet működik. A siker nemcsak a versenyzők érdeme, hanem, az,
amit az egész csapat vívott ki egyénenkénti összehangolt munkájával. Ezeket,
a sikereket lehetetlen anyagi források nélkül elérni. Nélkülözhetetlenek azok a
támogatók, szponzorok, akik segítik a csapat munkáját, mind anyagilag, mind
egyéb eszközökkel.
Az Eurosol Racing Team versenyautókkal és versenyzéssel kapcsolatban
komplex szolgáltatást biztosít versenyzői és szponzorai számára. Nagy tapasztalattal és szakmai tudással, rendelkező szakembereinkkel és a legfejlettebb technikai hátérrel rendelkezünk. Csapatunk jelenléte erős a magyar és
nemzetközi rally bajnokságokon, kitűnő lehetőségeket kínálunk egy cég vagy
az általa képviselt termékek illetve szolgáltatások számára.
Reméljük, sikerült ajánlatunkkal felkeltenünk érdeklődését és a velünk való együttműködési lehetőségek megfelelően illeszkednek az Önök elképzeléseihez!

www.rallye.eurosol.hu

•

Versenyautó felülete: Honda Civic Type-R R3

•

Szervizautók felületei

•

Szervizparkban elhelyezett molinók

•

Csapat ruházat: 10 fő csapattag komplett ruházata

•

Webes megjelenések

•

Event Marketing: tavasztól – őszig a versenyek helyszínein, hostess promóciókkal, egységes megjelenéssel képviselve cégét.

•

A versenyautók alkalmazásai, mint bemutató autók, különböző rendezvényeken.

•

Teszt napok, autóztatások szervezése.

•

Adott számú belépők a versenyekre a szervizcsapathoz.

•

A teljes csapat megjelenése bármilyen jellegű hirdetésen

Mi úgy gondoljuk, hogy a szponzorációs együttműködésünkkel, melyet megfelelően aktiválva és kiaknázva nagyon nyereséges és kölcsönösen jól működő befektetést kap.
Ha bármilyen kiegészítésre szorulna ajánlatunk, készséggel állunk rendelkezésére, hogy ez a reklámlehetőség az Ön céljainak a legjobban megfeleljen.

www.rallye.eurosol.hu

Sajtómegjelenéseink

2010-es versenyek

TV: Ralimánia – Sport1 • EuroSport • Eurosport2,

Részt vettünk az Országos Rally Bajnokság összes futamán:
•
Eger: 		
7. Valvoline-START-AUTÓ RALLY 2010
•
Miskolc: 		
17. Miskolc-Borsod Rallye
•
Salgótarján:	
HELL Energy Drink Salgó-Gemer Rally
•
Szombathely: 	
KARPACKIE Groupama Rallye
•
Veszprém: 		
17. PRINCE Beer Veszprém Rallye
•
Kazincbarcika: 	
Prince KAZINCBARCIKA Rally
•
Pécs: 		
43. Allianz Rally Pécs

Könyv: Tempó Rally évkönyv • Rallye 2010 - Egy évadnyi raliverseny képeskönyve • IRC - Yearbook
Újság/Magazin: RallyeCaffe Autósport magazin • RallyRacing magazin
Web: www.rallye.eurosol.hu • www.duen.hu • www.itiner.hu • www.rvo.hu
www.rally.hu • www.rallyhir.hu • www.rallyheart.hu • www.rallysport.hu
Facebook
Sajtóanyagok: 30 - 50 médiához juttatjuk el, a versenyek előtt, alatt és után
készült képes háttéranyagainkat.
Verseny előzetes: a verseny hetében, küldjük el e-mail formájában beszámolóinkat. Versenynapok: a versenyek sajtóirodáiban helyezzük el, illetve küldjük
e-mailben, az adott versenynapok eseményeit.
Versenytudósítás: a versenyt követő első munkanapon küldjük szét, a versenyen
történteket és egy jogdíjmentesen felhasználható fotót tartalmaz.
Csapatunk saját sajtóssal rendelkezik – aki elkészíti a beszámolókat és a fotókat -, támogatóink számára versenyenként tájékoztató anyagokat küld. Ezeket
a fotókat támogatóink, természetesen jogdíjmentesen, felhasználhatják hirdetéseikben és kiadványaikban. Támogatóinkkal, Partnereinkkel tartja a kapcsolatot az egész szezonban. Rendszeresen információkat, híreket küldünk e-mailben csapatunk munkájáról, eredményeiről, esetleges nehézségeiről.

Üzleti lehetőségek
A jó közönség kapcsolatok pozitív hatással vannak az elfogadottságra csakúgy, mint a pénzügyi és egyéb eredményekre. Ezért Partnereinket többször
is invitáljuk a verseny előtt tartandó tesztelésekre. Élmény autóztató családi,
illetve üzleti rendezvényeket szervezünk, amennyiben igény merül fel rá.
Ajánlatunk tartalmaz egy másik versenyképesség-növelő komponenst is. Az
üzleti élet jelenlegi formájában megköveteli, hogy stratégiai partnerkapcsolatokat hozzanak létre a cégek, mivel egyedül nagyon nehéz sikeresen működni.
A cégünk jelenlegi üzleti partnerei, támogatói kölcsönös kedvezménynyújtási
rendszere, amely lényege, hogy az autóverseny támogatása mellett előnyösebb
feltételek mellett vehetők igénybe partnereink által nyújtott szolgáltatások.

www.rallye.eurosol.hu

Az osztrák Rally bajnokság egy futamán:
•
BP Ultimate Rallye im Lavanttal
és jártunk külföldön is az IRC (Intercontinental Rally Challange) keretein belül:
•
Olaszország: 	
Sardegna Rally
•
Csehország: 	
Czech Barum Rally Zlin
•
Olaszország: 	
SanRamo Rally
•
Ciprus: 
FxPro Cyprus Rally
Ezen kívül számos kisebb hazai versenyen is jelen voltunk:
•
Orfű: 		
•
Veszprém: 		

Grepton Kupa
Mikulás Kupa

2011-es terveink
Az előző évhez hasonlóan szeretnénk részt venni az összes ORB versenyen,
amely a jelenlegi versenynaptár szerint a következőképp nézne ki:
Start Autó Rallye		
Kazincbarcika Rally
Prince Bükfürdő Rallye
Veszprém Rallye		
Rally Arad		
45. Mecsek Rallye

2011. 04.01-03.		
2011.04.29-05.01.
2011.06.03-05.		
2011.07.8-10.		
2011.08.05-07.		
2011.09.09-11		

Eger
Kazincbarcika
Bükfürdő
Veszprém
Arad
Pécs

aszfalt
aszfalt
murva
murva
murva
aszfalt

Természetesen idén is kalandoznánk külföldön a következő versenyek közül
választva:
Tour de Corse		
Prime Yalta Rally		
Geko Ypres Rally		
Barum Czech Rally
Rallye Sanremo		
RACMSA Rally		
Cyprus Rally		

2011.05.13-15.		
2011.06.02-04.		
2011.06.23-25.		
2011.08.26-29.		
2011.09.22-24.		
2011.10.14-16.		
2011.11.03-05.		

Franciaország
aszfalt
Ukrajna	
aszfalt
Belgium
aszfalt
Csehország
aszfalt
Olaszország
aszfalt
Skócia
murva
Ciprus
aszfalt/murva
www.rallye.eurosol.hu

Honda Civic Type-R R3
Motor			
Hengerek száma
Szelepek száma		
Vezérlés			
Lóerő			
Sebességváltó		
Kuplung 		
Fokozat kijelző		
Differenciálmű		
Első felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés
Lengéscsillapító
Első fék 		
Hátsó fék		
Kézifék			
Ülések			

Fotók - 2010

1988 cm3
4
16
VTECH+VTC
260LE / 8300-as fordulatnál/
6 sebességes+SADEV szekvenciális
dupla tárcsa - kerámia
digitális
limitált csúszású
Mc Pherson
Mc Pherson
3 utas - OHLINS
4 dugattyús, Brembo, hűtött
2 dugattyús, Brembo
hidraulikus
Sparco

Reméljük, hogy ez a bemutatkozó anyag felkeltette az érdeklődését, és esetleg lehetőséget adhat egy személyes bemutatkozásra, kötetlen beszélgetés
formájában. Mi úgy gondoljuk, hogy a szponzoráció nem csak adomány, de
megfelelően aktiválva és kiaknázva, nagyon nyereséges befektetés is lehet.
Hosszú távú együttműködésünk reményében további eredményes munkát és üzleti sikereket kíván az Eurosol Racing Team Sport Egyesület.

www.rallye.eurosol.hu

www.rallye.eurosol.hu

Elérhetőségek:
Tel.: +36 88 579 140
E-mail: info@eurosol.hu
Web: www.rallye.eurosol.hu

