PAWEŁ FERDEK

OFERTA SPONSORSKA

RAJDY SAMOCHODOWE
Rajdy samochodowe cieszą się na świecie oraz w Polsce nieustannie rosnącą popularnością. Dzieje się tak za sprawą licznych mediów, takich jak: rajdowa prasa,
telewizyjne kanały motoryzacyjne, tematyczne audycje radiowe. W telewizji ukazują się relacje z wszystkich motoryzacyjnych
zawodów sportowych
(nawet amatorskich).
Efektem tego jest duże
zainteresowanie społeczeństwa polskiego
imprezami rajdowymi.
Szacuje się, że ostatni
sezon rajdowy śledziło
w sumie: blisko 1 mln
osób na żywo, 4 mln widzów oglądających
relacje w telewizji, 2 mln czytelników prasy
motoryzacyjnej, 2 mln czytelników portali
internetowych.
Według badań przeprowadzonych przez
Media-Sport.pl rajdy samochodowe zalicza się do dyscyplin sportowych, które gromadzą największe zyski dla sponsorujących

je ﬁrm. Duża w tym zasługa mediów, które szeroko relacjonują zmagania na trasach
rajdowych. Relacje takie przedstawiają:
– programy telewizyjne: Sporrrt – TVN Turbo, Automaniak Max – TVN Turbo (prowadzony przez Martynę Wojciechowską
uczestniczkę rajdu Dakar i Macieja Wisławskiego znanego pilota, mistrza Europy wraz
z Krzysztofem Hołowczycem), Onboard –
TVN Turbo, V Max –
TV4 (program autorski
Macieja Zientarskiego
i Macieja Pruszyńskiego), WRC – TV4, Autoklub – Tele5, relacje w TVP3.
– prasa motoryzacyjna: Auto Świat, Auto
Motor i Sport, WRC, Auto Sport, Autoklub,
Topspeed;
– portale internetowe: www.autoklub.pl,
www.rallyonline.pl, www.rajdy.hoga.pl;
– audycje radiowe emitowane na żywo
z tras rajdowych przez stacje regionalne
i niektóre ogólnopolskie.

ZAŁOGA
Paweł Ferdek, niezwykle utalentowany,
młody zawodnik, pełen pasji i sportowego zacięcia. Mimo młodego
wieku odniósł już spore sukcesy, z powodzeniem rywalizując ze starszymi, bardziej doświadczonymi zawodnikami.
Chwalony za niezwykle dobrą
technicznie, skuteczną oraz
niejednokrotnie widowiskową
jazdę. Posiada te cechy, które dla prawdziwego rajdowca są wyznacznikiem sukcesu
– zapał, dyscyplinę pracy i niezwykłe oddanie dla sportu. Od
najmłodszych lat zafascynowany sportem samochodowym doskonalił swoje umiejętności pod okiem doświadczonych zawodników. Brał udział
w wielu rajdach okręgowych i KJS-ach,
startując różnymi samochodami: Fiat
126p, Trabant 601S, Polonez 2000, Peugeot 106. Każdą wolną chwilę spędza w garażu przy samochodzie bądź na trenin-

gach. Przez wielu jest uważany za niezwykle
dobrze zapowiadającego się rajdowca, który
ma szanse wybić się i osiągnąć
sukces. W sezonie 2006 z powodzeniem startował Fiatem
Cinquecento w Pucharze PZM.
W ubiegłym sezonie jeździł
jako pilot, doskonaląc umiejętności szybkiego zapoznawania się z trasą i jej precyzyjnego opisu. Jego marzeniem
są starty w Mistrzostwach Polski. Studiuje na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Tomasz Markowski to młody pilot wysokiej
klasy. Ma za sobą starty w PPZM i GSMP. Jest
świetnym doradcą, wie bardzo dużo o technice jazdy. Potraﬁ dostrzegać błędy, jakie kierowca popełnia i radzić, jak ich unikać w przyszłości. Studiuje na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Wrocławskiej.

SAMOCHÓD
Planujemy startować autem Opel Kadett
GSI 16v. Samochód jest profesjonalnie przygotowany, dokonano w nim wielu modyﬁkacji zgodnych z regulaminem grupy A.

pieczeństwo załogi, zamontowano rozbudowaną klatkę bezpieczeństwa, sportowe
fotele BiMarco, pasy Sabelt, system gaśniczy OMP.
Auto jest klasyﬁkowane w najmocniejszej
klasie w Rajdowym Samochodowym Pucharze PZM. Silnik poddano modyﬁkacjom,
dysponuje mocą 180 KM. Moc jest przenoszona za pomocą kłowej skrzyni biegów
Quaife. Zamontowano zawieszenie marki Bilstein, hamulce Ferodo. Auto porusza
się na 17 calowych kołach. Dbając o bez-

SUKCESY
Paweł Ferdek to kierowca od dziecka zafascynowany sportem motorowym, rywalizacją, walką o ułamki sekund. Swój talent
przejawił jeszcze zanim mógł usiąść za kierownicą – zajął 3. miejsce w Pentium 4 Grand
Prix (w rywalizacji na komputerowych symulatorach rajdów wzięło
udział 10 tysięcy uczestników w 24 miastach). Rajdową karierę zaczął bardzo
wcześnie, z powodzeniem
ścigając się i osiągając dobre wyniki na torach kartingowych. Po zrobieniu
prawa jazdy zaczął startować w rajdach popularnych i okręgowych, nawiązując wyrównaną
walkę z najlepszymi zawodnikami i zdobywając pierwsze sukcesy oraz doświadczenie. Od dwóch lat startuje w Pucharze
PZM-otu. W tym sezonie ma szansę podjęcia walki o Puchar PZM-otu, a następny krok
to mistrzostwa Polski. Oto kilka wybranych
osiągnięć Pawła jako kierowcy:
1. miejsce w klasie I – eliminacja Kierowcy
Roku 2002 (Fiat 126p),

1. miejsce w klasyﬁkacji generalnej na pierwszym Rajdzie IMR 2003 (Polonez),
1. miejsce w klasie I – Kryterium Kamionki
2003 (Fiat 126p),
1. miejsce w klasie I – Kryterium Kamionki
2004 (Fiat 126p),
1. miejsce w klasy klasyﬁkacji generalnej – Puchar Prezesa Hali Ludowej
2004 (Fiat 126p),
3. miejsce w klasie HS 750 –
X runda Górskich Samochodowych Mistrzostw
Polski 2004,
4. miejsce w klasie A-1150 (Fiat CCS) – VII Runda GSMP 2005, Banovce,
4. miejsce w klasie A-1150 (Fiat CCS) –
VIII Runda GSMP 2005, Banovce,
3. miejsce w klasie N0 (Fiat CCS) – IV Runda
RSP PZM 2006 – 5. Rajd Strzeliński,
2. miejsce w klasie N0 (Fiat CCS) – VII Runda
RSP PZM 2006 – 28. Rajd Krakowski.

CO OFERUJEMY
Doﬁnansowywanie rozwoju młodych sportowców bardzo pozytywnie wpływa na wizerunek ﬁrmy – zwłaszcza wówczas, gdy
sponsor kojarzony jest z postępami
i osiągnięciami młodych zawodników.
Ze swej strony obiecujemy szybki rozwój talentu – przy odpowiednim usprzętowieniu
celem naszym może być nawet mistrzostwo Polski.
Oczywiście istotnym elementem jest też
utrwalanie logo sponsora bądź jego hasła
reklamowego.
Oferujemy Państwu następujące miejsca
na logo i reklamę:
– auto rajdowe w eliminacjach Pucharu
PZM i wybranych eliminacjach Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski,
– kaski zawodników,
– odzież zawodników (kombinezony, kurtki, czapki, koszulki itp.),
– namiot w streﬁe serwisowej,

– nasza witryna internetowa (linki, banery,
informacje o sponsorze).
Proponujemy również:
– umieszczenie w nazwie zespołu nazwy
sponsora,
– notatki prasowe z wyróżnieniem sponsorów w największych portalach rajdowych,
– informacje o załodze i sponsorach w mediach,
– wykorzystanie faktu sponsorowania w Waszych publikacjach i reklamach (kalendarze,
plakaty, koszulki, naklejki itp.),
– eventy rajdowe,
– inne działania wg scenariusza zaproponowanego przez Państwa ﬁrmę.
Mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy
odniosą Państwo wymierne korzyści związane z promocja pozytywnego wizerunku
ﬁrmy, a nam uda się odnosić coraz większe
sukcesy w rajdach samochodowych.

PLANY I FINANSE
Planujemy start w 8 z 11 eliminacji Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM oraz
w wybranych eliminacjach Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski (4 eliminacje). Naszym celem jest walka o najwyższe
lokaty w klasie oraz klasyﬁkacji generalnej,
a także zebranie punktów do licencji międzynarodowej, umożliwiającej starty w mistrzostwach Polski.
Koszty inwestycji w zespół rajdowy obejmują:
– rajdową eksploatację samochodu (paliwo, opony, materiały eksploatacyjne itp.),
– konserwację i naprawy samochodu,
– koszty uczestnictwa w rajdach (wpisowe,
logistyka, ubezpieczenie).
Szacunkowy koszt jednej eliminacji Pucharu PZM: 10 000 zł
w tym:
– paliwo 1000 zł,
– opony 2000 zł,
– płyny eksploatacyjne, hamulce 1300 zł,
– wpisowe 1200 zł,
– serwis 1500 zł,

– ubezpieczenie rajdowe 1000 zł,
– testy przedrajdowe 1000 zł,
– działania marketingowe 1000 zł.
Kalendarz
Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM
RAJD MAGURSKI
1. Runda RSP PZM
+ 1. Runda RSMP
RAJD WARSZAWSKI
2. Runda RSP PZM
RAJD KRAKOWSKI
3. Runda RSP PZM
+ 2. Runda RSMP
RAJD AGAPIT
4. Runda RSP PZM
RAJD ŚWIDNICKI-KRAUSE
5. Runda RSP PZM
RAJD SUBARU
6. Runda RSP PZM
+ 5. runda RSMP
RAJD LOTOS BALTIC CUP
7. Runda RSP PZM
RAJD RZESZOWSKI
8. Runda RSP PZM
+ 6. Runda RSMP
RAJD WISŁY
9. Runda RSP PZM
RAJD TYSKI - MERA
10. Runda RSP PZM
RAJD BARBÓRKA CIESZYŃSKA
11. Runda RSP PZM

1–2 lutego 2008 r.

28–29 marca 2008 r.
11–12 kwietnia 2008 r.

23–24 maja 2008 r.
20–21 czerwca 2008 r.
4–5 lipca 2008 r.

25–26 lipca 2008 r.
8–9 sierpnia 2008 r.

5–6 września 2008 r.
24–25 października 2008 r.
21–22 listopada 2008 r.

KONTAKT
Paweł Ferdek
54-129 Wrocław • ul. Drzewieckiego 21/14
tel. 0-506 026 572
e-mail: pawel@ferdek.pl
www.ferdek.pl

