ZAREKLAMUJ SIĘ!!!
W PROGRAMIE NAJWIĘKSZEGO WYDARZENIA SPORTOWEGO TEGO LATA W TRÓJMIEŚCIE
PGE INDYWIDUALNE MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA EKSTRALIGI 2016
GDAŃSK 14.08.2016 GODZ. 19
DLACZEGO ŻUŻEL I PGE IMME?
•
•
•
•
•
•

Żużel to najpopularniejsza z dyscyplin sportowych w naszym kraju po piłce nożnej i siatkówce
To sport rodzinny i oaza spokoju na trybunach
To gwarancja występu najlepszych żużlowców na świecie
Najlepsi żużlowcy to komplet 12 000 kibiców na trybunach gdańskiego stadionu
Oglądalność PGE IMME w telewizji to 250 000 osób.
O imprezie mówi się na długo przed i wspomina ją przez kilka miesięcy po jej zakończeniu

DLACZEGO WARTO ZAREKLAMOWAĆ SIĘ W PROGRAMIE?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nakład programu to 4000 sztuk
Format A4
64 strony w pełnym kolorze
Program to niezbędny element dla każdego kibica podczas zawodów z racji indywidualnego prowadzenia punktacji
od pierwszego do ostatniego wyścigu czyli minimum trzy godziny.
Traktowany przez kibiców jest jak biblia i przez kilka następnych miesięcy po imprezie wykorzystywany z racji zawartych
w programie ciekawostek, informacji i wywiadów oraz powtórnych analiz wydarzeń na torze.
Dociera do szerokiej grupy osób, skoro stawka zawodników i ranga turnieju rokrocznie powoduje zainteresowanie
kibiców z całej Polski oraz Europy, zwłaszcza ze Szwecji oraz z Danii
Kibic żużlowy to także osoba przyjezdna, musi ona ponieść szereg innych kosztów odwiedzając stadion (przejazdy,
noclegi, posiłki) i nie spędza tylko czasu na stadionie, ale okres imprezy zaczyna się dla niej w danym regionie kilka dni
przed i kończy dzień po turnieju
Znana jest lojalność kibiców wobec marek wspierających żużel
Termin imprezy (wakacje, okres Jarmarku Dominikańskiego, atrakcje Trójmiasta i bliskość morza) gwarantuje przybycie
na stadion wczasowiczów z Polski oraz Europy
Oprócz zamieszczenia reklamy w programie istnieje kilka innych możliwości prezentacji np. z wykorzystaniem ekranu
i band LED

RODZAJE REKLAMY W PROGRAMIE

• Do wyboru – cała strona, ½ lub ¼ strony
• Logotyp sponsora w programie:
– strona ze sponsorami
– wyścig sponsorowany
– sponsor zawodnika
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
KfSPORT
m.polny@kfsport.pl
601 418 405

