
WROCŁAWSKIE ŚWIĘTO ROWERZYSTY 
Święto cykliczne 



11 czerwca 2017 
ZAPROSZENIE DO  

PARTNERSTWA 

w jednej z największych  

IMPREZ ROWEROWYCH  

na Dolnym Śląsku 
 

Wrocławskie Święto  

Rowerzysty 



WROCŁAWSKIE ŚWIĘTO ROWERZYSTY 

 To największa w regionie rodzinna  

i masowa impreza rowerowa, jej ideą  

przewodnią jest promowanie miasta  

przyjaznego ludziom, w którym można  

bezpiecznie, szybko i ekologicznie  

przemieszczać się z miejsca na miejsce  

oraz aktywnie wypoczywać.  

      
Termin: 11 czerwca (niedziela) 2017 

           
 Raz do roku miłośnicy rowerów mają 

okazję jechać w wielkim peletonie głównymi ulicami  

miasta. Po przejeździe rozpoczyna się tradycyjny  

Bajk piknik, w ramach którego odbywają się pokazy sprzętu 
 

i akcesoriów rowerowych, darmowe naprawy rowerów (Dr. Bike), 

znakowanie rowerów przez policję. Ponadto dla uczestników 

organizowane są liczne konkursy o tematyce rowerowej, wyścigi,  

testy zapięć rowerowych. Dbamy także o atrakcje dla dzieci, a 

przyjemną atmosferę podczas imprezy zapewniają występy 

muzyków.  



10 EDYCJA  
WROCŁAWSKIEGO ŚWIĘTA ROWERZYSTY 

BĘDZIE OKAZJĄ DO WIELKIEJ ROWEROWO-

MUZYCZNEJ PARADY CYKLISTÓW 

Impreza co roku przyciąga kilka tysięcy 

uczestników. Dzięki wsparciu Sponsorów 

mamy okazję dotrzeć do jeszcze większej 

liczby rowerzystów, sprawnie koordynować 

zarówno logistyczną organizację wydarzenia, 

jak również prowadzić na szeroką skalę 

kampanię promocyjną.  

 



POZYSKANE FUNDUSZE PRZEZNACZYMY NA: 

 projekty, wydruki i dystrybucję materiałów  

        reklamowych  

 warsztaty recyklingu 

 serwis rowerowy podczas pikniku 

 wynajem sceny i nagłośnienia 

 wynajem namiotów wystawowych  

 zakup materiałów i budowę wioski edukacyjnej dla dzieci 

 kącik dziecięcy (obsługa i materiały)  

 dokumentację foto i video imprezy 

 obsługę techniczną Święta (transport) 

 muzyczną oprawę Święta – parada orkiestr dętych (peleton), występy muzyków (piknik) 

 

 

Chcąc dostosować się do Państwa możliwości, 

oferujemy trzy przedziały sponsoringu  



SPONSOR  WROCŁAWSKIEGO ŚWIĘTA ROWERZYSTY - PRÓG I 

 Wyróżnienie logotypu Sponsora w materiałach promocyjno-reklamowych (plakaty, 
ulotki, banery) oraz materiałach prasowych.  

 Promocja Sponsora na stronach internetowych m.in.:  
      www.rowerowy.wroclaw.pl 
      www.facebook.com/rowerowy.wroclaw  
      www.swietocykliczne.pl 
      www.swietorowerzysty.pl 
      www.facebook.com/WroclawskieSwietoRowerzysty  
 Promocja Sponsora w mediach: prasa lokalna, radio, telewizja. 
 Baner wraz z aktywnym linkiem na stronie internetowej święta i w artykułach 

związanych ze świętem. 
 Przywoływanie nazwy Sponsora przez konferansjera w trakcie wydarzenia. 
 Możliwość wystawienia stoiska reklamowego, ekspozycji i dystrybucji materiałów 

reklamowych w trakcie trwania pikniku.  
 Możliwość przeprowadzenia konkursu podczas pikniku (powiązanego z tematyką 

rowerową) i wręczenia na scenie ufundowanych nagród rzeczowych.  
 Otrzymanie dokumentacji fotograficznej do wykorzystania we własnych w 

materiałach promocyjno-reklamowych Sponsora.  
 
 

 

Próg sponsoringu: od 10 tyś. zł.   



SPONSOR  WROCŁAWSKIEGO ŚWIĘTA ROWERZYSTY - PRÓG II 
 Umieszczenie logotypu Sponsora w materiałach promocyjno-reklamowych (plakaty, 

ulotki, banery) oraz materiałach prasowych.  

 Promocja Sponsora na stronach internetowych m.in.:  

      www.rowerowy.wroclaw.pl 

      www.facebook.com/rowerowy.wroclaw  

      www.swietorowerzysty.pl 

      www.facebook.com/WroclawskieSwietoRowerzysty  

 Promocja Sponsora w mediach: prasa lokalna, radio, telewizja. 

 Baner wraz z aktywnym linkiem na stronie internetowej święta i w artykułach 

związanych ze świętem. 

 Możliwość wystawienia stoiska reklamowego, ekspozycji i dystrybucji materiałów 

reklamowych w trakcie trwania pikniku.  

 Możliwość przeprowadzenia konkursu podczas pikniku (powiązanego z tematyką 

rowerową) i wręczenia na scenie ufundowanych nagród rzeczowych.  

 

 

 

Próg sponsoringu: od 5-10 tyś. zł.  

  



SPONSOR  WROCŁAWSKIEGO ŚWIĘTA ROWERZYSTY - PRÓG III 

 Umieszczenie logotypu Sponsora w materiałach promocyjno-reklamowych (plakaty, 

ulotki, banery) oraz materiałach prasowych.  

 Promocja Sponsora na stronach internetowych m.in.:  

      www.swietorowerzysty.pl 

      www.facebook.com/WroclawskieSwietoRowerzysty  

 Baner wraz z aktywnym linkiem na stronie internetowej święta i w artykułach 

związanych ze świętem. 

 Możliwość wystawienia stoiska reklamowego, ekspozycji i dystrybucji materiałów 

reklamowych w trakcie trwania pikniku.  

 

 

 

Próg sponsoringu: od 1-5 tyś. zł.  

   



W POPRZEDNICH EDYCJACH WSPIERALI NAS M.IN.: 

 



Zapraszamy Państwa również do zapoznania  

się z ofertą dotyczącą naszej pozostałej 

działalności: 

http://wir.eko.org.pl/nasza_oferta 

http://wir.eko.org.pl/karta 

Zapraszamy do kontaktu 

WROCŁAWSKA INICJATYWA ROWEROWA 

2016 

Prosimy pisać na adres: 

wro.swieto@gmail.com 
 


