
PAKIETY
SPONSORSKIE

16-18 sierpnia 2019
A-Class Show and Listed Race



Festiwal AKEAHF 2019 
Z przyjemnością informujemy, że w dniach 16-18 sierpnia 2019 odbędzie 
się szósta edycja naszego Festiwalu. Tradycyjnie pierwsze dwa dni wypełni 
międzynarodowy A-klasowy pokaz koni arabskich czystej krwi, trzeciego 
dnia na warszawskim torze wyścigów konnych Służewiec rozegrana zostanie 
gonitwa Listed o Puchar Al Khalediah Poland.

Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani współpracą przy tej wyjątkowej, 
znamienitej imprezie, przygotowaliśmy możliwość udziału biznesowego 
w postaci objęcia pakietów sponsorskich.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespół organizacyjny 
Al Khalediah European Arabian Horse Festival

marketing@akeahf.com
www.akeahf.com

SAFWAN NAYYAR



PAKIET GOLD GWARANTUJE:

• wręczenie nagród najlepszej trójce koni w jednym z czempionatów 
przez przedstawicieli Sponsora;

• prywatny stół VIP - 8 zaproszeń;

• 8 zaproszeń na gonitwę o Puchar Al Khalediah na torze Służewiec (strefa VIP); 

• prawo do posługiwania się wizerunkiem Sponsora Festiwalu;

• reklama w oficjalnym katalogu Festiwalu (2 strony w kolorze);

• wymienienie Sponsora w materiałach Festiwalu w randze „Gold Sponsor”;

• reklama na bandach świetlnych wokół ringu pokazowego; 

• logo na stronie www.akeahf.com linkujące do strony Sponsora w wyróżnionym polu Gold;

• 8 katalogów Festiwalu;

• możliwość ekspozycji reklamowej na terenie Festiwalu w Nowych Wrońskach; 

• umieszczenie logo jako Sponsora czempionatu w katalogu; 

• wymienienie nazwy Sponsora przez spikera; 

• możliwość dystrybucji materiałów przez hostessy; 

• ekspozycja materiałów reklamowych Sponsora na stolikach w sektorze VIP;

• logo Sponsora umieszczone na symbolach nagród w jednym z czempionatów (klucze, czeki).
 

Cena pakietu GOLD: 30 000 PLN netto

Gold



PAKIET SILVER GWARANTUJE:

• wręczenie nagród zwycięskiej piątce koni w jednej z klas pokazu 
przez przedstawicieli Sponsora;

• 4 zaproszenia VIP;

• 4 zaproszenia na gonitwę o Puchar Al Khalediah na torze Służewiec (strefa VIP);

• prawo do posługiwania się wizerunkiem Sponsora Festiwalu;

• reklama w oficjalnym katalogu Festiwalu (1 strona w kolorze); 

• wymienienie Sponsora w materiałach Festiwalu w randze „Silver Sponsor”;

• reklama na bandach świetlnych wokół ringu pokazowego;

• logo na stronie www.akeahf.com, linkujące do strony Sponsora w wyróżnionym polu Silver;

• 4 katalogi Festiwalu;

• możliwość ekspozycji reklamowej na terenie Festiwalu w Nowych Wrońskach; 

•  umieszczenie logo jako Sponsora klasy pokazowej w katalogu; 

• wymienienie nazwy Sponsora przez spikera. 

Cena pakietu SILVER: 15 000 PLN netto

Silver



Nowe Wrońska 36A
09-142 Załuski

+48 23 661 94 12

www.alkhalediah.pl

Wszystkie pakiety i prawa sponsorskie obowiązują w okresie 3 miesięcy przed i 9 miesięcy po zakończeniu Festiwalu.

Zapraszamy do współpracy!

Andrzej Szalkowski
+48 505 190 101

andrzej.szalkowski@akfpoland.com


