ŻEGLARSKI
PUCHAR TRÓJMIASTA

25-27 MAJA 2018
GDYNIA · SOPOT · GDAŃSK
OFERTA WSPÓŁPRACY

Regaty otwierające sezon

Promocja i team building

ERGO Hestia Żeglarski Puchar Trójmiasta to wydarzenie,
które na stałe wpisało się w kalendarz regatowy i każdego
roku gromadzi około 80 załóg i nawet do 500 uczestników.
Trzydniowe regaty to prawdziwe święto żeglarstwa
i wyjątkowe spotkanie na wodzie w pięknej scenerii
trójmiejskich marin. Jako impreza otwierająca sezon ERGO
Hestia Żeglarski Puchar Trójmiasta, cieszy się dużym
zainteresowaniem mediów regionalnych i ogólnopolskich.

Współpraca przy realizacji ERGO Hestia Żeglarskiego
Pucharu Trójmiasta to doskonała okazja do połączenia
promocji marki podczas dużej i medialnej imprezy sportowej z integracją zespołu pracowników. Dla naszych partnerów przygotowaliśmy pakiety zawierające czarter jachtu,
treningi oraz udział w wydarzeniach towarzyszących regatom. Niezapomniane emocje, sportowa rywalizacja i wspólnie przeżyte chwile to najlepszy sposób na stworzenie
zgranej załogi.



Zachęcamy amatorów do udziału w regatach



Tworzymy modę na żeglowanie



Przybliżamy żeglarstwo regatowe mediom

Zaangażowanianie miast gospodarzy

Media relations

Trzy dni regat, trzech gospodarzy. Tym co wyróżnia ERGO
Hestia Żeglarski Puchar Trójmiasta jest wyjątkowa formuła
regat. Uczestnicy w ramach wydarzenia odwiedzają Gdańsk,
Gdynię i Sopot. Rotacyjny system pozwala każdemu z miast
pełnić rolę gospodarza inauguracji, drugiego dnia i zakończenia. To właśnie wykorzystanie potencjału tych trzech
miast buduje atmosferę ERGO Hestia Żeglarskiego Pucharu
Trójmiasta i pozwala połączyć wysoki poziom zmagań na
wodzie z wyjątkową oprawą atrakcji na lądzie.

Za promocję regat odpowiada profesjonalne biuro prasowe,
którego praca opiera się na całorocznej strategii komunikacji. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem mediów
regionalnych i ogólnopolskich. Wraz z patronami medialnymi realizowane są dodatkowe inicjatywy takie jak konkurs
z Trojmiasto.pl, którego laureaci wygrywają beczkę rumu od
redakcji.

i mieszkańcom Trójmiasta


Gromadzimy około 80 załóg i 500 uczestników



Branding w trzech lokalizacjach



Sport kojarzony z prestiżem, pasją, wolnością



Indywidualne pakiety współpracy
dopasowane do potrzeb partnera



Atrakcyjne nośniki reklamowe

Atrakcje towarzyszące regatom


Sobotnia wieczorna impreza dla załóg



Profesjonalny trening prowadzony przez
ekspertów North Sails



Oferta personalizacji koszulek
#BrandYourTeam



Wystawa zdjęć z regat



Wysoka jakość obsługi fotograﬁcznej
i ﬁlmowej

Program

Kontakt

25 maja 2018 - Gdynia
• zapisy Biurze Regat
• trening dla zawodników
• odprawa dla sterników

Kasper Orkisz
Koordynator
Tel. 501 094 461
kasper.orkisz@vmgpr.pl

26 maja 2018 - Sopot
• wyścigi
• impreza żeglarska dla załóg i gości

Marcin Woliński
Współpraca komercyjna
Tel. 600 034 174
marcin.wolinski@premiumyachting.pl

27 maja 2018 - Gdańsk
• wyścigi
• ceremonia wręczenia nagród i zakończenia regat



facebook.com/zeglarskipuchartrojmiasta
www.zeglarskipuchartrojmiasta.pl

Organizator
Pomorski Związek Żeglarski
al. Jana Pawła II 11
81-345 Gdynia
VMG Orkisz sp. z o.o.
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa

Zuzanna Mojska
Biuro Prasowe
Tel. 606 381 561
zuzanna.mojska@vmgpr.pl

