
PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W SEZONIE 2012

   

Przedstawiam propozycję współpracy w zakresie promocji Państwa firmy w 
cyklu rund mistrzostw driftu i wyścigów na 1/4 mili. Zawody mają charakter 
ogólnopolski.

Planowane daty imprez:

•  21/22 kwiecień organizator SSS Warszawa Lotnisko Bemowo; wyścigi ¼ 
mili i Drift CUP www.sss.org.pl 

• 4/5 maj organizator Drift Open Toruń Motopark Toruń; Drift

• 26/27 maj organizator Extremizer Częstochowa Lotnisko Rudniki; wyścigi 
¼ mili i Drift CUP www.extremizer.pl 

• 2/3 czerwca organizator PFD Płock runda uliczna; Drift www.pfd.org.pl 

• lipiec (data w trakcie ustaleń) organizator PFD Kielce Tor Kielce; 
Drift www.pfd.org.pl

 
• sierpień (data w trakcie ustaleń) organizator PFD Sopot runda uliczna; 

Drift www.pfd.org.pl 

• 1/2 wrzesień organizator PFD Karpacz runda górska; Drift www.pfd.org.pl 

• 16/17 wrzesień organizator SSS Biała Podlaska; wyścigi ¼ mili i Drift CUP 
www.sss.org.pl

• 22/23 wrzesień organizator PFD Poznań Tor Poznań; Drift www.pfd.org.pl 

• wrzesień (data w trakcie ustaleń) Men’s DAY organizator Sound of Music 
Warszawa

Podczas trwania imprezy w zawodach wezmą udział dwa samochody:

Mercedes Benz CLK 55 AMG – DRIFT

Porsche 911 Carrera 2 964 - 1/4 mili
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Szacowana kalkulacja promocji dla rundy odbywającej się w Warszawie obejmuje:
- wpisowe
- wynajęcie lawety do transportu aut na teren zawodów
- opłaty ubezpieczeń
- paliwo 116 oktan
- opony drift oraz drag
- przygotowanie i serwis aut przed zawodami
- obsługa serwisowa w trakcie trwania treningów i zawodów

Podczas dwudniowej promocji proponujemy:
- oklejenie aut logotypami Państwa marki
- możliwość naszycia na kombinezony logotypów
- obsługa fotograficzna
- filmy HD kręcone kamerą GoPRO z zewnątrz auta
- przejazdy Drift TAXI na fotelu pasażera
- ustawienie Państwa auta serwisowego na terenie parku maszyn
- ustawienie Państwa namiotu firmowego

Kwota  proponowanej  promocji  na  jedną  rundę  wynosi  6000  PLN.  Zawarte  tutaj 
pomysły  są  propozycjami,  które  z  chęcią  omówimy  i  które  możemy  rozszerzyć.
Zawody będą relacjonowane w gazetach motoryzacyjnych, również przez telewizje 
TVP, TVN, Polsat.                                   
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