Tárgy: Támogatói ajánlat a XXI. Gróf Széchenyi
István Evezıs Évadnyitóra és Sportnapra

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Budapest központjában, a Margitsziget budai oldalán két evezısház fiataljai szállnak vízre nap, mint
nap a fıvárosiak érdeklıdésétıl kísérve. A margitszigeti evezısök klubja, a Danubius Nemzeti Hajós
Egylet az idén, április 15-én olyan nagyszabású rendezvényre készül, amelynek csúcspontja a
nemzetközi nyolcas hajók üldözéses versenye a BUDAPEST KUPÁÉRT.
A 22. alkalommal megrendezésre kerülı Gróf Széchenyi István Emlékverseny és Sportnap a
magyar evezıssport hivatalos évadnyitó eseménye. A versenyen évrıl évre mintegy 400 versenyzı
vesz részt, akik a hazai evezısklubok, az egyetemek és különbözı cégek színeiben állnak rajthoz,
illetve a sportnap keretében különbözı közösségek, szervezetek alkalmi csapatai túra- vagy tanuló
hajókban próbálják ki erejüket. A versenyt általában 800-1000 fı látogatja. A sportnap alkalmából
kicsik és nagyok egyaránt részesei lehetnek a próbaevezésnek, az amatır ergométeres versenynek,
híres evezısökkel való találkozásnak, élızenés koncerttel.
Az idei verseny fényét emeli a Danubius Nemzeti Hajós Egylet jogelıdje, a Nemzeti Hajós Egylet
alapításának 150. évfordulója tiszteletére rendezendı kiállítás, amelynek ünnepélyes
megnyitójára 2012.április 12-én 17:30 órakor a Kiscelli Múzeumban (1037 Budapest, Kiscelli u.
108.) kerül sor, és 3 hónapon keresztül lesz látogatható.
Ünnepi versenyprogramunk különösen érdekes versenyszámai:
-

-

-

Nemzetközi üldözéses nyolcas verseny a Budapest Kupáért, amely az Óbudai Kis-Duna
ágból indul és evezısklubunk csónakháza elıtt, a Margitsziget mellett végzıdik, várhatóan 1015 csapat részvételével. Ezzel a programmal a közép európai evezıs versenyek kiemelt
helyszínévé kívánjuk tenni Budapestet.
Egyetemi tízevezıs verseny, Magyarország vezetı felsıoktatási intézményeinek
részvételével (Budapesti Mőszaki Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Pannon Egyetem,
Szegedi Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, stb.)
Nagyszabású céges tízevezıs verseny, várhatóan 18-20 csapat részvételével, amelyre –
érdeklıdése esetén – az Ön szervezetének dolgozói is nevezhetnek.

Rendezvényünkre négy kategóriában támogatókat keresünk.
Reméljük, sikerült az Önök érdeklıdésének megfelelı ötleteket összegyőjteni a mellékelt támogatói
ajánlatban.
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Denk András
elnök
Danubius Nemzeti Hajós Egylet

Támogatói ajánlat
A XXII. Gróf Széchenyi István Emlékverseny és Sportnapon várhatóan a következı
versenyzıi, szabadidıs sportolói és látogatói csoportok vesznek részt:
-

-

Külföldi evezıs csapatok, jellemzıen Szlovákiából, Horvátországból, Szerbiából,
Ausztriából, Olaszországból, Németországból – 100 fı
Hazai evezıs csapatok, felnıtt férfi és nıi versenyzık, nemzetközi versenyek
résztvevıi, helyezettjei, akik az ország különbözı városaiból érkeznek – 150 fı
Serdülı korú fiatalok, akik néhány éve kezdték az evezést és azt versenyszerően
kívánják folytatni az ország több városából – 100 fı
Egyetemisták, akik kezdıként vagy aktív evezısként csatlakoztak egyetemük,
fıiskolájuk induló csapatához, vidéki és budapesti háttérrel egyaránt – 150 fı
Aktív életmódot élı felnıttek, alapvetıen 25-45 évesek korosztálya, akik cégük
munkahelyi közösségével indulnak a céges tízevezıs amatır kategóriában,
elsısorban budapestiek – 250 fı
A versenyen résztvevık családja, baráti közössége – 500 fı
A Danubius Nemzeti Hajós Egylethez kötıdı korábbi és jelenlegi versenyzık,
családjuk, klubtagok, egykori evezıs versenyzık – 100 fı
Nézıközönség – 500 fı
Összesen - mintegy 1850 fı
A NHE alapításának 150. évfordulója tiszteletére rendezett kiállítás látgatói 3
hónapon keresztül.

Korábban a következı médiumok foglalkoztak a rendezvénnyel:
Országos televíziók:
Országos napilapok:
Elektronikus média:
Helyi média:
Evezıs honlapok:

Duna TV, RTL Klub, Telesport,
Magyar Nemzet, Népszabadság, Nemzeti Sport
origo.hu, mandiner.hu sportgeza.hu
Budai Polgár, Pesti Est, XIII.kerületi Hirnök, Óbuda,
Helyi Téma, Metropolis
www.hunrowing.hu, www.dnhe.hu, www.bpevezos.hu

Arany támogatói csomag
 A rendezvény nevében a támogató nevének megjelenitése
 Díjátadás a versenyen, a támogatóról elnevezett futamban
 A klub létesítményeinek szabad használata egy éven keresztül 6 fı részére (öltözık,
konditerem, spinning, futás,stb)
 Evezıs oktatás igénybe vétele esetén tízevezıs hajó ingyenes használata heti egy
alkalommal 4 hónapon keresztül
 Standállítási lehetıség a verseny helyszínén
 Egy évig céges logó megjelenése a klub és a verseny honlapján és szórólapján,
molinó kifüggesztése a klubház külsı falára
 Nemzetközi nyolcas verseny indulói által viselt pólón a cég logójának megjelenítése
 Indulási lehetıség a Széchenyi versenyen céges tízevezıs hajóban Cégbemutatás a
verseny kihangositott közvetítésén
 Önkéntes segítık pólóján támogatói logó elhelyezése
 A cég logojának és molinójának elhelyezése a kiállítás helyszínén.
Ár – 1 500 000 Ft

Ezüst támogatói csomag
 Díjátadás a versenyen, a támogatóról elnevezett futamban
 Egy évig megjelenés a klub és a verseny honlapján a támogatók között, molinó
kifüggesztése a klubház külsı falára
 2 hónapra szóló tízevezıs hajó használat heti egy alkalommal tíz fı részére,
 Indulási lehetıség céges tízevezıs versenyben 1 csapat részére
 Cégbemutatás a verseny kihangosított közvetitésén
 A cég logójának, honlap linkjének elhelyezése a verseny honlapján és
szórólapján
 Önkéntes segítık pólóján támogatói logó elhelyezése
 A cég logojának elhelyezése a kiállítás helyszínén.
Ár – 500 000 Ft
Bronz támogatói csomag
 Díjátadás a versenyen a támogatóról elnevezett futamban
 Egy hónapra szóló tízevezıs hajó használat heti 1 alkalommal tíz fı részére
 Indulási lehetıség a Széchenyi versenyen céges tízevezısök között egy csapat
részére
 Cégbemutatás a verseny kihangositott közvetitésén
 A cég logójának, honlap likjének elhelyezése a verseny honlapján és szórólapján
 A cég molinójának elhelyezése a verseny helyszínén,
 Önkéntesek pólóján támogatói logó elhelyezése
 A cég logojának elhelyezése a kiállítás helyszínén.
Ár – 250 000 Ft
Alap támogatói csomag
 A cég molinójának elhelyezése a verseny helyszínén
 A cég logójának, honlap linkjének elhelyezése a verseny honlapján és szórólapján
 A cég logojának elhelyezése a kiállítás helyszínén.
Ár – 100 000 Ft
Egységnyi reklám támogatás ára: 50 000-Ft. A cég logojának elhelyezése a verseny vagy a
kiállítás szórólapján.
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