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Jesteśmy grupą miłośników charcich sportów. Na co
dzień pracujemy w różnych branżach, a łączy nas
członkostwo
w
bytomskim
oddziale
Związku
Kynologicznego w Polsce oraz miłość do chartów. Od
przeszło 30 lat zajmujemy się organizacją coursingów,
wyścigów torowych oraz prób pracy smyczy chartów.
Próbujemy i robimy, co możemy, aby z dobrowolnych
składek i datków przyjaciół zorganizować spotkania,
treningi i zawody. Kilka razy w ciągu roku grodzimy teren –
najczęściej w Parku w Świerklańcu, gdzie dzięki życzliwości
zarządcy parku możemy robić to bezpłatnie. W
świerklanieckim Parku organizujemy coursingi (wyścigi
terenowe) oraz próby pracy smyczy chartów. Wyścigi
torowe odbywają się natomiast na terenie stadionu
Szombierki Bytom. Organizujemy wszystko, począwszy od
sędziowania,
poprzez
naciąganie
wabika,
a
skończywszy na poczęstunku
naszych gości. Zapewniamy
opiekę
weterynaryjną
oraz
nagrody (najczęściej symboliczne).
Prowadzimy
punkt

informacyjny o psach do adopcji. Wszystko działa idealnie
dzięki bardzo zaangażowanym ludziom, jednak funduszy
wyraźnie brakuje.
Nasze imprezy cieszą się ogromną popularnością,
czego potwierdzeniem jest fakt, że pojawiają się na nich
uczestnicy oraz sędziowie nie tylko z Polski ale także spoza
kraju. Motywacją naszych wspólnych działań są sukcesy i
zadowolenie naszych psów, którym zawody dają możliwość
wyzwolenia swojego instynktu i zaspokojenia drzemiącej w
nich potrzeby pogoni. Dodatkowym niezwykle ważnym
elementem, który należy podkreślić jest fakt, że jedyny tor
wyścigowy dla chartów w Polsce znajduje się właśnie w
Bytomiu, inne miasta organizują jedynie coursingi (wyścigi
terenowe) oraz próby pracy smyczy.
Naszym marzeniem jest organizowanie tzw. coursingów
i wyścigów torowych na coraz wyższym poziomie.
W imieniu wszystkich właścicieli chartów zwracamy się
do Państwa z uprzejmą
prośbą o wsparcie finansowe naszych działań. Dla
nas każda forma wsparcia
jest ważna, bo podniesie
jakość naszych działań,
atrakcyjność
nagród,
a także bezpieczeństwo imprez.

Doceniając nas dodadzą Państwo nam skrzydeł.

GRUPA DOCELOWA
Miłośnicy
chartów
oraz
pasjonaci
spędzania czasu z czworonogami.

aktywnego

To grupa posiadaczy psów z grupy chartów, to osoby
praktycznie w każdym wieku. Wśród nich dominują osoby z
przedziału 25–60 lat, głównie mieszkańcy miast o co
najmniej średnich dochodach. Osoby te to aktywni i
świadomi konsumenci „branżowych” produktów – karm,
suplementów, akcesoriów.
Ze względu na pasję, zaangażowanie oraz mocną więź
ze środowiskiem, charciarzy cechuje silne poczucie
przynależności do grupy, a głównym kanałem komunikacji
członków tej społeczności jest Internet.
Charciarze bardzo często łączą sportowe pasje swoich
psów, startując w innych konkurencjach poza wyścigami
(flyball, frisbee, obedience, dogtrekking). Sukcesy ich psów
są dla nich bardzo motywujące. Dużą popularnością
cieszą się akcje promocyjne przeprowadzane w czasie
wyścigów.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Często nasze wyścigi organizowane są równolegle z
innymi imprezami kynologicznymi.
Jesienne próby pracy smyczy chartów towarzyszą
odbywającemu się co rok w świerklanieckim parku święcie
Św. Huberta (tzw. Hubertus), w którym uczestniczą myśliwi,
leśnicy i jeźdźcy konni.
Wyścigi często zbiegają się również w czasie z
terminami wystaw psów organizowanych przez bytomski
oddział Związku Kynologicznego w Polsce.

CO OFERUJEMY
Kluczowe korzyści dla Sponsora:
Prezentacja firmy lub produktu w kontekście
dynamicznej, emocjonującej imprezy
sportowej o charakterze masowym,

Możliwość budowy wizerunku relatywnie
niewielkim kosztem,

Możliwość zdobycia nowych, lojalnych
konsumentów dzięki promocji sprzedaży.

Wszelkie formy sponsoringu ustalamy indywidualnie w
zależności od możliwości Sponsora oraz deklarowanego
czasu współpracy. Poniżej przedstawiono listę możliwości,
które przygotowaliśmy dla Sponsorów:
 Logo i tytuł Sponsora wyścigów na stronie internetowej
oraz na Facebooku (http://coursingsilesia.pl );
 Miejsce na (własne) materiały wizualne (banner, rollup, balon);

 Możliwość ustawienia (własnych) chorągwi z
logotypem w strefie startu;
 Miejsce na roll-up z logo w okolicy Biura Zawodów;

 Logo na dyplomach pamiątkowych dla uczestników,
na plakatach, ulotkach;
 Informacja o Sponsorze w trakcie kampanii
promocyjnej;

 Możliwość prezentacji firmy na stoisku reklamowym w
strefie mety zawodów;

 Możliwość organizowania wspólnych imprez
towarzyszących propagujących markę Sponsora;

 Informacja o Sponsorze podczas trwania zawodów na
podstawie dostarczonych materiałów odczytywane
przez prowadzącego;

 Możliwość umieszczenia materiałów reklamowych
Sponsora w pakietach startowych przygotowanych dla
zawodników (katalogi);

 Możliwość dystrybucji ulotek, materiałów reklamowych
itp. podczas trwania zawodów oraz w Biurze Zawodów;

 Umieszczenie logo Sponsora w oknie siedziby Związku
Kynologicznego oddział w Bytomiu;

 Możliwość umieszczenia logo Sponsora na koszulkach
obsługi imprezy;

 Możliwość umieszczenia naklejek z logo sponsora na
quadzie naciągającym wabik.

Mile widzianą formą sponsoringu jest także sponsoring
rzeczowy (nagrody dla zwycięzców, puchary).
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