
Nowe Wrońska 36A, 09-142 Załuski
Tel: +48 23 661 94 12 | e-mail: info@akeahf.com

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.

Cena pakietu GOLD: 30 000 PLN netto

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

Zaproszenie 3 dniowe  

Cena od osoby: 1 000 PLN netto 
Cena za stolik 8-osobowy: 7 000 PLN netto 

Pokaz (16-17 sierpnia 2019) W cenie zaproszenia: bufet lunchowy VIP, przekąski i napoje, miejsce przy stole VIP.
Gonitwa (18 sierpnia 2019) W cenie zaproszenia: 1 piętro trybuny honorowej, przekąski i napoje.

Katalog pokazowy:
Jedna strona w katalogu: 3 000 PLN netto
Dwie strony w katalogu: 5 000 PLN netto

Bandy LED:
Reklama wyświetlana na bandach led:  2 000 PLN netto

OFERTA 2019
AL Khalediah European Arabian Horse Festival
ECAHO Int. A-Class Show and Listed Race
16-18 Sierpnia 2019

ZAPROSZENIA I STOŁY VIP

SPONSORING

REKLAMA

SilverGold

Specjalnie dla wystawców oferujemy 70% 
zniżkę na zakup zaproszeń i stołów VIP, reklam 
w katalogu i na bandach led oraz 30% zniżkę 
przy zakupie jednego z pakietów sponsorskich.

Więcej informacji na www.akeahf.com


