
- Szponzori kiajánló -
Rendezvényünk támogatókat keres.

Mi Önökre gondoltunk! 

Egy igazán különleges sportnapra hívjuk mindazokat, akik gyönyörű környezetben, családjukkal együ� 

szeretnének hódolni szenvedélyüknek: a sporthorgászatnak! 

2019. május 11-én, szombaton első alkalommal rendezzük meg a Szajoli Horgásznapot, a festői szépségű 

Holt Tisza partján. Célunk a horgászat különböző tpusainak (feeder, rakós, bojlis) széles körű 

megismertetése, valamint a gyermekek víz- és környezetvédelemre való nevelése. 

Változatos, színes családi programokkal várjuk a kicsiket és nagyokat

horgászverseny, horgászat bemutatók, környezetvédelmi előadások, gasztronómiai különlegességek, 

gyermekjátszótér, kézműves foglalkozás, szabadtéri mozi

csónakos halradar bemutató, ismerkedés a vízi sportokkal, vízi mentők bemutatkozása.

Az együ�,családdal közösen eltöl�ö�dő az egyik legnagyobb érték napjainkban. Épp ezért rendezvényünk 

programkínálatát úgy állíto�ukössze, hogy a család minden tagja megtalálja a számára legkedvesebb 

időtöltést. A legkisebbeket bébijátszóval és mesevilággal várjuk, a kicsit nagyobbakat kézműves 

foglalkozásokra és ügyességi játékokra hívjuk. S míg az apukák sporthorgászatban és horgásza� 

versenyszámokban bizonyíthatják ráterme�ségüet, az anyukákat a gasztronómia világába kalauzoljuk el. 

Érdekes előadások és gyakorla�bemutatók sszínesí�majd a napot.

Rendezvényünk kiemelt célja felhívni a figyelmet környezetünk és vizeink védelmének jelentőségére. 

...parton:

... vízen:
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A társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility) mint komplex irányítási szemlélet, mára 

követendő szerveze�magatartássá vált. A vállalatok az egyik legnagyobb hatású társadalmi szereplők közé 

léptek elő, ezért egyre hangsúlyosabbá válik az etkus, értékelvű magatartás. Napjainkban a cégek, 

vállalkozások szerencsére egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre, meglévő értékeink 

megóvására. Bizonyára Önnek és vállalkozásának is fontosak e célok. Kérjük, segítse kezdeményezésünket, 

támogassa rendezvényünket, hogy minél szélesebb körben be tudjuk mutatni a környeze�udtos viselkedést, 

ezzel is elősegítve vizeink védelmét!

Szponzoraink megjelennek mind online, mind print hirdetéseinkben, ruházatokon, illetve a rendezvény ala�a 

helyszínen (részletes tájékoztatónkat a következő oldalon találja).

Amennyiben Ön is fontosnak tartja a horgász sport ápolását, környezetünk megóvását és a gyerekek 

környeze�ud tos nevelését, kérjük, keressen minket a lent található elérhetőségeinken!

Bízunk benne, hogy Partnerként és Vendégként is köszönthetjük az első Szajoli Horgásznapon!
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SZAJOLI

VIP Arany Ezüst Bronz

ONLINE MEGJELENÉSEK

weboldalon való megjelenés átlinkeléssel x x x x

Facebook és Instagramm oldalon való megjelenés x x x

rendezvény fizetee�nline hirdetésein való megjelenés x x

MÉDIA MEGJELENÉSEK

rendezvény teljes média kampányában való megjelenés x

sajtóközleményekben való megjelenés x x

sajtófalon való megjelenés x x x

PRINT ÉS KÖZTERÜLETI MEGJELENÉSEK

programplakát A2-A3-A4 x x x x

szórólap A5 x x x x

City Light x x x x

rendezvény print hirdetésein x x

HELYSZÍNI MEGJELENÉSEK

molinó/zászló/beach flag/roll up elhelyezés x x

kitelepülés x x

termékkínálás/szórólapozás x x x

RUHÁZATI MEGJELENÉS

versenyzői póló x

szervezői póló x

EGYÉB MEGJELENÉSEK

különdíj felajánlás - színpadi átadással x x x x

LED falon való megjelenés x x

Támogatás összege 300 000 Ft 150 000 Ft 50 000 Ft
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