Zaprezentuj swoją firmę podczas największej żeglarskiej imprezy w Europie
Finał Regat The Tall Ships Races 2017

Wyróżnij się w specjalnej strefie namiotów sferycznych
w samym sercu imprezy
The Tall Ships Races to doroczne regaty wielkich żaglowców. Przez kilka miesięcy morskie kolosy z całego świata
zmagają się na otwartych wodach, by na koniec zawinąć do końcowego portu i wziąć udział w wielkim święcie
żeglarstwa. Szczecin będzie finałową przystanią już po raz trzeci. Klimat morskich przygód, sportowe zmagania,
marynarskie gry i zabawy, biesiady w pubach i na ulicach na stałe zagościły w sercu Pomorza Zachodniego.
Żegluga Szczecińska jest organizatorem technicznym Finału Regat The Tall Ships Races 2017
w Szczecinie oraz organizatorem jarmarku towarzyszącego temu wydarzeniu.

Gwiazdą muzyczną Finału
Regat The Tall Ships Races 2017
w Szczecinie będzie

Andrea Bocelli!
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
• Dotarcie z ofertą do blisko 2,5 mln odbiorców w jednym czasie
• Budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na bezpośrednim kontakcie z odbiorcami
• Utrwalenie w świadomości odbiorców silnej marki i pozytywnego wizerunku ﬁrmy i produktów
• Sprzedaż produktów
• Przekazanie odbiorcom informacji, które mogą zwiększyć wiedzę na temat produktów oraz samej ﬁrmy
• Rozgłos medialny
• Silne wsparcie marketingu społecznościowego

CO OFERUJEMY?
Powierzchnia w ścisłym
centrum imprezy
– streﬁe namiotów sferycznych

Namiot – struktura sferyczna
i serwis techniczny
w czterech wariantach wielkości:
30 m2, 50 m2, 75 m2 lub 150 m2

USŁUGI DODATKOWE *
• Aranżacja wnętrza namiotu z wyposażeniem zgodnie z wytycznymi klienta
• Obsługa techniczna według
zapotrzebowania indywidualnego
• Prąd
• Ochrona
• Sprzątanie
• Wyposażenie VIP
• Branding, projekty graﬁczne, druki
• Wsparcie eventowe: hostessy,
animatorzy
• Oznaczenie na mapie i w programie
imprezy rozdawanym w nakładzie
100 000 szt.
* Wycena indywidualna

NAMIOT – STRUKTURA SFERYCZNA
Trawers - podwieszany pod szczytem kopuły
okrągły trawers, pozwalający na zamocowanie
akcesoriów dodatkowych (np. system audio,
system oświetleniowy)
Biała membrana nieprzepuszczająca światła
Transparentna część frontowa
Klimatyzacja - system klimatyzacji, dostosowany
do powierzchni struktury
Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowo-szklane
z bezpiecznym szkłem i zamkiem z systemem
antypanicznym
Podłoga Premium Floor - ekskluzywna podłoga
ze sklejki drewnianej, z warstwą antypoślizgową,
układana na stalowym stelażuz możliwością
poziomowania

DO WYBORU:

30 m2

50 m2

75 m2

150 m2

ŚREDNICA: 6 m
WYSOKOŚĆ: 3,75 m

ŚREDNICA: 8 m
WYSOKOŚĆ: 4 m

ŚREDNICA: 9,5 m
WYSOKOŚĆ: 4,75 m

ŚREDNICA: 14 m
WYSOKOŚĆ: 7,85 m

OFERTA PREMIUM
1
Zaproś swoich klientów na pokład jednego z największych żaglowców świata
Zlot największych jednostek na świecie to
niezwykła okazja by uhonorować swoich
obecnych i potencjalnych Partnerów,
zapraszając ich na bankiet w samym
centrum wydarzeń. Podczas pobytu
jednostek w portach przyjętą praktyką
jest wynajęcie pokładu i organizacja
ekskluzywnego spotkania w wyjątkowej
atmosferze. Największym zainteresowaniem cieszą się duże i słynne jednostki
z klasy A: miedzy innymi rosyjskie: Mir,
Sedov, Kruzenshtern, meksykański
Cuauhtemoc, czy też polski Dar
Młodzieży.
Oferujemy: wynajęcie pokładu żaglowca dostosowanego do liczby uczestników (od 20 do 250 osób).
LICZBA
GOŚCI

CENA NETTO WYNAJMU
POKŁADU ZA 3 GODZ.
BEZ CATERINGU*

Dar Młodzieży
Statsraad Lehmkuhl
Shtandart

do 250

od
15 000 PLN

Jednostki
o tradycyjnym
ożaglowaniu,
długość jednostki
do 40 m

Kapitan Borchardt
Generał Zaruski

do 100

od
9 000 PLN

Jednostki
o ożaglowaniu
współczesnym,
długość jednostki
do 40 m

Urania

od 20
do 40

od
5 000 PLN

OPIS

KLASA A

KLASA B

KLASA C

Wszystkie jednostki
z ożaglowaniem
rejowym i wszystkie
inne żaglowce
o długości całkowitej
ponad 40 m

PRZYKŁADY
JEDNOSTEK

*Cena wynajmu pokładu zależy od wybranej jednostki

2
Zaproszenia do strefy VIP*
Elegancki namiot położony jest w ogrodzie, w zacisznej części Wałów Chrobrego. Strefa funkcjonuje przez wszystkie
dni trwania Zlotu i oferuje całodzienny
catering. Wstęp tylko dla zaproszonych
gości. Strefa VIP to doskonałe miejsce
do spotkań w wydzielonej loży podczas największej plenerowej imprezy
w Szczecinie.
* Tylko dla wystawców namiotów
sferycznych

3
Rejs katamaranem
Najpiękniejsze i największe żaglowce świata można podziwiać
także od strony wody, płynąc ekskluzywnym katamaranem.
Z pokładu rozciągać się będą spektakularne widoki na całą
imprezę. Podczas rejsu po Odrze możecie Państwo zwiedzać
także okolice Szczecina, a nawet wypłynąć na jezioro Dąbskie.
Oferujemy: wynajem jednostki dla max. 22 osób, rejs 2 godziny,
catering na pokładzie.

Szczegółową ofertę cenową przygotujemy po ustaleniu warunków współpracy.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O. Marta Fornalik, tel. 91 464 44 01 wew. 114 • tel. kom. 605 671 479 • marta.fornalik@zegluga.szn.pl

ORGANIZATORZY FINAŁU REGAT
THE TALL SHIPS RACES 2017:

