STAŇTE SA

PARTNEROM
27. APRÍL − 1. MÁJ 2019

BIKE OPEN FEST

x-bionic® sphere

BIKE OPEN FEST
Festival pre všetkých fanúšikov cyklistiky, cyklopodujatie aké sa na
Slovensku ešte neorganizovalo, priamo v prostredí x-bionic® sphere a
prekrásnom prostredí lužanských lesov v okolí Dunaja. Od 27.04. do
01.05. sa bude konať prvý ročník viacdňového cyklo-festivalu pre širokú verojnosť, amatérskych a profesionálnych cyklistov, deti a všetkých
rodinných príslušníkov.

8,000

návštevníkov

V rámci víkendu budú pripravené 3 krosové trate, 50km, 33km a
18km. Podmienky na jazdenie budú stredne náročné, bude sa jazdiť
v okolí Dunaja v nádhernom protredí lúk, lesov a polí, v miestach kde
vás prekvapí množstvo fauny a flóry. Súčasťou cyklofesivalu bude aj
atraktívna rodinná cyklo štafeta. Na víťazov čakajú hodnotné ceny
a pre ostatných účastníkov bude pripravená veľká tombola. V areáli
budú prebiehať zároveň divácky atraktívne vyraďovacie preteky MTB
eliminátor, kde pozývame všetkých pretekárov a fanúšikov v horskej
cyklistike, ktorí si to rozdajú na prestavanej prekážkovej trati, ktorá
preverí ich technické zručnosti.

TV

záznam

detská tour

Petra Sagana

x-bionic® sphere

BIKE OPEN FEST
Pre návštevníkov bude v celom areáli x-bionic® sphere pripravený široký sprievodný program a večerné show zdarma prístupné pre verejnosť.
Návštevníci si budú mať možnosť pochutnať na jedle a občerstvení vo
viacerých GASTRO zónach. Program pretekov doplňujú naši EXPO partneri testovaním a prehliadkov bicyklov a doplnkového sortimentu rôznych
značiek. Súčasťou sprievodného programu budú aj známi cyklisti, ktorí v
prípade ich časových možností a kalendárov súťaží podporia toto podujatie svojou účasťou. Predbežne nám svoju účasť potvrdili Janka Števková,
bratia Velitsovci a Peter Sagan.
Súčasťou nášho viacdňového festivalu bude počas štátneho sviatka 1. mája
aj populárne podujatie DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA. Deti súťažia vždy po
kategóriách od najmladších po najstaršie, či už je to sotva dvojročný cyklista s odrážadlom, alebo už skúsený atlét, nie však staší ako 14 rokov. Cyklistický okruh bude nenáročný a malým cyklistom môžete fandiť priamo
pri trati z hlavnej tribúny v jazdeckej časti x-bionic® sphere. Počas súťaže
prebieha aj široký kultúrny program a deti sa môžu tešiť aj na maskota Saganka. Všetci účastníci dostanú účastnícke listy s podpisom Petra Sagana!
Najlepší v kategóriách získajú poháre a medaile Petra Sagana.

x-bionic® sphere

SOBOTA 27. APRÍL
∙ Registrácia BIKE OPEN FEST v X-BIONIC HOTEL
∙ MEET & GREET s našimi cyklistami Tuli® Cinema
∙ CYKLO PREMIETANIA Tuli® Cinema
∙ Registrácia BIKE OPEN FEST Energy
∙ MTB ELIMINÁTOR a večerná show FARRIER‘S Arena
∙ GASTRO FARRIER‘S Arena

Energy

NEDEĽA 28. APRÍL
∙ EXPO zóna a SERVIS bicyklov X-BIONIC® HOTEL
∙ CYKLO PREMIETANIA v Tuli Cinema EXPO zóna
∙ MEET & GREET s našimi cyklistami Tuli® Cinema
∙ VSA Xtreme SHOW s trojnásobným majstrom sveta ve freestyle BMX FARRIER‘S Arena
∙ Registrácia BIKE OPEN FEST Energy
∙ BIKE OPEN FEST krosové preteky FARRIER‘S Arena
∙ BIKE OPEN FEST rodinná štafeta FARRIER‘S Arena
∙ SPRIEVODNÉ PODUJATIA vrátane preletov helikoptérou a balónom FARRIER‘S Arena
∙ GASTRO zóna FARRIER‘S Arena

PONDELOK 29. APRÍL
∙ EXPO zóna a SERVIS bicyklov X-BIONIC® HOTEL
∙ CYKLO PREMIETANIA Tuli® Cinema

x-bionic® sphere

UTOROK 30. APRÍL
∙ EXPO zóna a SERVIS bicyklov X-BIONIC® HOTEL
∙ CYKLO PREMIETANIA v Tuli Cinema Tuli® Cinema
∙ VSA Xtreme SHOW s trojnásobným majstrom sveta vo freestyle BMX FARRIER‘S Arena
∙ Vystúpenia slovenských KRASOJAZDKÝŇ v rámci SÁLOVEJ CYKLISTIKY Victory
∙ MEET & GREET s našimi cyklistami Tuli® Cinema

STREDA 1. MÁJ
∙ Registrácia mladých cyklistov DETSKEJ TOUR PETRA SAGANA RESPECT Arena
∙ Súťaže detí v rámci DETSKEJ TOUR PETRA SAGANA RESPECT Arena
∙ ANIMAČNÝ a KULTÚRNY PROGRAM + Maskot SAGANKO RESPECT Arena
∙ EXPO priestor DETSKEJ TOUR PETRA SAGANA RESPECT Arena
∙ EXPO zóna a SERVIS bicyklov X-BIONIC® HOTEL
∙ GASTRO zóna FARRIER‘S Arena / RESPECT Arena
∙ CYKLO PREMIETANIA Tuli® Cinema
∙ VSA Xtreme SHOW s trojnásobným majstrom sveta vo freestyle BMX FARRIER‘S Arena
∙ Vystúpenia slovenských KRASOJAZDKÝŇ v rámci SÁLOVEJ CYKLISTIKY Victory
∙ MEET & GREET s našimi cyklistami Tuli® Cinema
∙ Vyhliadkové lety vrtuľníkom a balónom Octagon arena
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RESPECT Arena

OCTAGON Arena

FARRIER’S Arena

Victory
Energy
Tuli® Cinema
EXPO zóna

Generálny
Partner

BIKE OPEN FEST

Hlavný
Partner

od 15.000 € od 10.000 €

Partner

Expo
Partner

od 5.000 €

od 1.000 €

Produkt
Partner
Hodnota
od 2.000 €

◻ Vaše logo na webovej stránke

×

×

×

×

×

◻ Vyhlásenie a poďakovanie partnerovi moderátorom podujatia

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

◻ Vaše logo na reklamných banneroch v rámci x-bionic® sphere počas podujatia

8×

4×

2×

◻ Prístup do VIP časti s cateringom

8×

4×

2×

◻ Príspevok na x-bionic sphere sociálnych sietiach

×

×

×

◻ Komunikácia partnera na hlavnom a všetkých sprievodných podujatiach Bike Open Fest

×

×

×

◻ Vaše logo na všetkých oficiálnych tlačovinách podujatia

×

×

◻ Vaše logo / 20 − sekundové video na veľkoplošných obrazovkách v x-bionic® sphere počas podujatia

×

×

◻ Možnosť vlastnej formy propagácie (vopred schválenej od x-bionic® sphere)

×

×

◻ Možnosť distribúcie vlastných propagačných materiálov počas podujatia

×

×

◻ Možnosť umiestnenia vlastných produktov alebo propagačných materiálov do štartovacích balíčkov

×

×

◻ Možnosť brandingu určitej zóny

×

×

◻ Možnosť brandingu vyhliadkových letov (reklamné bannery na vrtuľníku a balóne)

×

×

◻ Vaše logo na reklamnom bannery na pódiu a stupňoch víťazov

×

◻ Štartovné na súťaže v rámci podujatia

×

◻ Propagačné video pred všetkými premietania v Tuli Cinema počas podujatia

×

◻ Poďakovanie partnerovi počas 30 − sekundového spotu v rádiu Express

×

◻ Vaše logo v propagačnom videospote podujatia

×

◻ Vaše logo na veľkoplošnej reklamnej plachte na vjazde do Šamorína

×

◻ Dominantna Vášho loga na veľkoplošnej reklamnej plachte na vjazde do Šamorína

×

◻ Vaše logo na reklamnom predmete podujatia

×

◻ Spomenutie partnera počas tlačovej konferencie (v prípade jej realizácie)

×

◻ Vaše logo počas televízneho prenosu

×

◻ Priestor v rámci expo zóny
◻ Vaše logo / 20 − sekundové video na všetkých LED obrazovkách v x-bionic sphere počas podujatia
®

®

(napr. umiestnenie vlastnej brandovanej meshoviny)

(TV Markíza)

◻ Pomenovanie celého podujatia

×

◻ Možnosť umiestnenia vlastných POS materiálov

×

KONTAKT:
Michaela Tlapová
Partnership Manager
+421 904 912 480
michaela.tlapova@x-bionicsphere.com

TROPHY AGENCY s.r.o.
Pavol Grujbár
Športový riaditeľ
+421 901 769 101
pavol.grujbar@bikeopenfest.sk

