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II. SZEGED MARATON

A RENDEZVÉNYRŐL
A 2018. évben először került megrendezésre a Szeged Maraton utcai futóverseny Szeged
városában.
Már az első versenyen több, mint 600-an álltak rajthoz a három egyéni táv egyikén 42 kmen, 26 km-en, 3 km-en vagy maratoni csapatváltóban. A verseny különlegességének
számított, hogy 2 – 8 fős váltóban is lehetett teljesíteni a maratoni távot, összesen 86
csapat nevezett a versenyre.
A Szeged Maraton a 90-es évek közepéig több, mint 30 éven keresztül nagy nemzetközi
versenynek számított a régióban. 20 év után szeretnénk feléleszteni és újra, hasonlóan
nagy hírnévre emelni a futóversenyt. A rendezvény részese az Olimpiai Ötpróba országos
rendezvénysorozatnak.
Az eseményen a jótékonyságnak is szerep jutott, a Tegyünk a Leukémiásokért
Alapítványnak gyűjtöttünk, több mint 200.000 forinttal sikerült támogatni Őket.

AZ ESEMÉNY RÉSZLETEI
Tervezett időpont:
2019. április 21. vagy 28. (vasárnap)
Résztvevők várható létszáma:
800 – 1.000 fő

Tervezett helyszín:
Rajt / Cél: Huszár Mátyás rakpart
Távok:
Maraton egyéni (42 km)
26 km egyéni
2-10 fős maraton csapatváltó
3 km családi
1 km gyerek
500 méter gyermek
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Az esemény média megjelenése 2018-ban:
Szegedi Városi Televízió
Szeged Ma
Rádió88
Webrádió
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NÉVADÓ SZPONZORI AJÁNLAT

1. Az esemény neve a legjobb összetételben magába foglalja a Névadó Szponzor nevét.
2. Az esemény hivatalos futómezén, melyet minden résztvevőnek biztosítunk, elhelyezzük
a Névadó Szponzor emblémáját.

Helyszíni megjelenések:
3. Az esemény rajtszámának felső részén kizárólag a Névadó Szponzor emblémáját
helyezzük el.
4. Az esemény érmén és éremszalagján megjelenik a Névadó Szponzor neve.
5. Adott a lehetőség, hogy az esemény Névadó Szponzorának ajándékait, termékeit
elhelyezzük az indulók rajtcsomagjában.
6. Lehetőséget biztosítunk a Névadó Szponzor részére promóciós sátor felállítására,
melyhez székeket, padokat, áramot biztosítunk (igény esetén sátrat max. 6x3m)
7. Az esemény helyszínén az alábbi reklámeszközökön jelenik meg a Névadó Szponzor
emblémája:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

rajt / cél kapun
a versenyközpontban molinókon
a rajt – cél egyenesben molinókon
kilométer táblák felső részén az útvonal mentén
kordonon és terelőszalagokon
célszalagon
az eredményhirdető dobogó mögötti részen
felfújható eszközök, zászlók, roll-upok kihelyezése a helyszínen
megbeszélés alapján frissítő állomás brandingelése
megbeszélés alapján egyéb, a szponzor által felvetett ötlet megvalósítása
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Online megjelenések:
8. Az esemény online plakátján elhelyezésre kerül a Névadó Szponzor neve, valamint a
logósorban a többi szponzornál nagyobb méretben a Névadó Szponzor logója.
9. Az esemény online oklevelében megjelenik a Névadó Szponzor logója, illetve a
logósorban a többi szponzorénál nagyobb méretben a Névadó Szponzor emblémája.

10. Az esemény promóciós időszaka alatt folyamatos logó-, illetve reklámmegjelenést
biztosítunk a Névadó Szponzor részére az esemény előzetes hírleveleiben (alkalmanként
4-5.000 címre).
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11. A ProgRun online hírlevelében, melyet 4-5.000 e-mail címre küldünk ki havi
rendszerességgel, 3 alkalommal megjelenést biztosítunk a Névadó Szponzor részére.

Facebook megjelenések:
12. Az esemény Facebook oldalán (2.000 rajongó) játék elhelyezése; a ProgRun
Facebook oldalán (1.900 rajongó) az esemény promotálása.
13. Az esemény borítóképén a Névadó Szponzor logójának kiemelt elhelyezése.
14. Az esemény folyamatos hirdetése (30.000 elérés).

Megjelenés a www.progrun.hu weboldalunkon:
15. A versenyhez kapcsolódó minden oldalon elhelyezzük a Névadó Szponzor linkelhető
emblémáját, amely egész éves megjelenést jelent.
16. Minimum 4 alkalommal reklámmegjelenést biztosítunk a hírek rovatban.
17. A verseny előtt vagy után 1 hetes Névadó Szponzor játékot szervezünk, melynek
nyertesei között a Névadó Szponzor által biztosított ajándékokat sorsoljuk ki (3-5
ajándék).
18. Teljes körűen megszervezzük az esemény médiakampányát (televíziós, online, print
megjelenésekkel).

Egyebek
19. A szponzori ajánlatunk magában foglalja az esemény megtervezését,
engedélyeztetését, személyi és technikai hátterének biztosítását, az esemény
sportszakmai lebonyolítását, a Névadó Szponzor által kért kiegészítő szolgáltatások
megrendelését és lebonyolítását.
20. Ingyenes indulást biztosítunk a Névadó Szponzor dolgozói és VIP vendégei részére.
(Ennek pontos létszámára egyeztetés szükséges)
21. Online edzéstervet
felkészüléséhez

tudunk

biztosítani

a

Névadó

Szponzor

dolgozóinak

22. Az eseményhez Társszponzorok és Médiapartnerek csatlakoznak, akik számára az
alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
o

A versenyközpontban helyet biztosítunk helyszíni promócióra
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o
o
o
o
o

Kihelyezésre kerül a Társszponzor által biztosított molinó, illetve függőtábla
A verseny rajtcsomagjába behelyezésre kerülnek a szóró ajándékok
Az esemény rajtszámának alsó részére felkerül a Társszponzor emblémája
Reklám-, illetve logómegjelenést biztosítunk online hírleveleinkben, a
www.progrun.hu oldalon a versenykiírásnál és a hírekben
Az eseményen a résztvevők között a Társszponzor által felajánlott
ajándékokat sorsolunk ki

23. A verseny kiemelt partnerei: Szegedi MJV Önkormányzata, az Olimpia Ötpróba
eseménysorozat
24. Az esemény jelenlegi Társszponzorai:
Decathlon, Biztos Kész
Bővebb információ: Kókai Dániel ügyvezető, versenyigazgató; daniel.kokai@progrun.hu

