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Halowe zawody Ogólnopolskie i 
Międzynarodowe CDN 

Zbrosławice 20-22.03.2015 
Oferta dla sponsorów 
 
Szanowni Państwo 
Jako Zarząd Ludowego Zespołu Jeździeckiego 
DRAMA Zbrosławice mamy zaszczyt 
przedstawić ofertę współpracy podczas 
Halowych Zawodów Ogólnopolskich i 
Międzynarodowych CDN w ujeżdżeniu. 

 
Wydarzenie 
Jest to jedna z największych tego typu w 
Polsce, w pełni otwarta, impreza jeździecka, 
gdzie konkursy rozgrywane są na krytej 
ujeżdżalni. Od 2008 roku zawody 
ogólnopolskie i międzynarodowe CDN 
rozgrywane są w marcu na terenie Ośrodka 
Jeździeckiego w Zbrosławicach i z roku na rok 
cieszą się większym zainteresowaniem. Dla 
publiczności najbardziej widowiskowe są 
konkursy finałowe - KÜR a głównie konkursy 
klasy GRAND PRIX KÜR, gdzie jeźdźcy 
wykonują programy dowolne w takt 
przygotowanej przez siebie muzyki.  
Ranga zawodów, profesjonalni sędziowie oraz 
nowo wykonane podłoże PROSABLE 

Cartrans  gwarantują udział czołówki polskich 
jeźdźców oraz zawodników zagranicznych. 
 
Nie koncentrujemy się na samej walce zawodników 
Dla publiczności planujemy:  
- prezentacje stoisk jeździeckich  
- możliwość spróbowania swoich sił na koniu 
(przejażdżek konnych), 
Ludzie 
Kampania medialno - reklamowa będzie skierowana 
do wszystkich  sympatyków koni i jeździectwa bez 
ograniczeń wiekowych oraz jeźdźców występujących 
w różnego rodzaju zawodach konnych.  
Produkt 
Ogólnie wiadomo nie od dziś, że w chwili obecnej 
jeździectwo jest jedną z najbardziej lubianych i 
modnych dyscyplin sportu w Polsce. Niezależnie od 
rangi przyciąga rzesze fanów.  
Wdzięk, szyk, elegancja - tak można krótko 
scharakteryzować tę dyscyplinę. Celem klasycznego 
ujeżdżenia jest harmonijny rozwój naturalnych 
możliwości i zdolności konia.  
Kolorytu zawodom dodają starty najlepszych w 
Polsce zawodników i ich przejazdy w takt muzyki w 
konkursach KÜR. 
To wszystko okraszone podkładami muzycznymi, 
niesamowitymi pokazami, oraz brawurowa 
organizacja sprawia, że zawody w ujeżdżeniu są 
imprezą niepowtarzalną i budzącą najlepsze 
skojarzenia. 
Starty zawodników tej klasy gwarantują dużą liczbę 
kibiców i gości imprezy. 
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Media 
Informacje o zawodach ukażą się lokalnej 
prasie m. inn. Dzienniku Zachodnim, 
Tygodniku Gwarek, Wieściach Gminnych 
oraz w wielu innych dziennikach. Fakt ten 
utwierdza nas w przekonaniu, że zawody te to 
impreza, którą ludzie się interesują oraz w 
której chcą brać udział. Sponsorowanie 
zawodów tej rangi jest, więc możliwością 
dotarcia do szerokiej grupy odbiorców a tym 
samym zrobienia sobie doskonałej reklamy, 
tym bardziej, że patronat medialny nad 
zawodami objęła TVP 3 Katowice. 
Dodatkowo planujemy bezpośrednią relacje 
online a zawodów w trakcie której możliwa 
będzie emisja spotów reklamowych. Do tego 
dochodzą odwiedzane przez tysiące osób 
internetowe serwisy jeździeckie, gdzie 
zamieszczony będzie plakat z zawodów. Już 
teraz na ponad miesiąc przed zawodami 
organizacja ZO w Zbrosławicach  opatrzona 
jest pochlebnymi opiniami.  
Cel 
Zapraszamy do sponsorowania zawodów 
wiedząc, że Państwa wkład w imprezę 
pozwoli osiągać obopólne korzyści oraz 
otworzy nowe możliwości marketingowe. 
Dla Państwa jest to możliwość skojarzenia 
swojej firmy ze świetną inicjatywą 
promującą sport, oraz  aktywny tryb życia. Z 
kolei nam da możliwość dalszego rozwoju 

oraz doprowadzania organizacji zawodów do 
perfekcji . 
Inwestycja w reklamę związaną z zawodami 
ujeżdżeniowymi tej klasy zwróci się z nawiązką, 
gdyż zrobimy wszystko, aby był to produkt 
najwyższej jakości. Natomiast pozytywny odbiór 
imprezy oraz niezmierzone pokłady wspaniałych 
emocji z nią związanych przekładają się bezpośrednio 
na wizerunek naszego sponsora. 
Oferta 
Przygotowaliśmy dla Państwa szereg możliwości 
reklamowania się w ramach Zawodów: 
- umieszczenie banerów, w krytej ujeżdżalni,  
- balonów, namiotów na terenie ośrodka 
jeździeckiego np. w okolicy Hali, gdzie będą 
rozgrywane zawody 
- emitowanie wykonanego przez Was spotu 
reklamowego w przerwach między konkursami. 
- dystrybucję wszelkiego rodzaju gadżetów, ulotek, 
materiałów reklamowych podczas trwania imprezy 
- umieszczenie logo Państwa Firmy na wszystkich 
materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, 
ulotki, materiały informujące o imprezie umieszczane 
na portalach internetowych), 
- umieszczenie Waszego logo na naszej stronie 
internetowej www.zbroslawice.info.pl, umieszczenie 
linka do strony internetowej, 
- informowanie o sponsorach we wszystkich 
wywiadach z mediami oraz informacja o sponsorze 
podczas samych zawodów przez mikrofon. 
Szczegóły techniczne reklamy zawrzemy w umowie 
stworzonej i dopasowanej do Państwa potrzeb. 
Proponowana przez nas minimalna wpłata sponsorska 
na te zawody – 1000 PLN 
Oczywiście jesteśmy również otwarci na  współpracę 
z Państwem oraz reklamę Państwa  firmy podczas 
innych zawodów organizowanych przez nas  w roku 
2015  oraz innych imprez organizowanych na terenie 
Ośrodka Jeździeckiego w Zbrosławicach. 
 
Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z naszą 
ofertą i liczymy na zainteresowanie z Państwa strony.  

 


