
NABÍDKA SPOLUPRÁCE  
Renault Clio Cup a Formula Renault 2.0  
a CZECH TRUCK PRIX 
29.-31.8.2014 



1 víkend a 3 úžasné závody! 
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Renault Clio R.S. IV Cup, 1,6 16V Turbo, 162 kW při 6.000 ot./min, 1165 kg  
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NÁVŠTĚVNOST 2013 
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MOST 2013 



25.6.2014 7 

NŰRBURGRING 2014 
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SPA 2014 
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KALENDÁŘ 2014 
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Formula Renault 2.0 - Edition 2013, 1998 cm3, 210 k, 505 kg 
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PÁR MOMENTEK Z PŘEDSTAVENÍ VOZU, PŘEDVÁDĚCÍCH JÍZD I ZE ZÁVODU. 
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START JE VŽDY ZAJÍMAVÝ… 
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… O TO VÍC, KDYŽ JE NA MOKRU 
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CZECH TRUCK PRIX 

Základní informace: 

• Součást European Truck Racing Championship (9 závodů v celé Evropě včetně 
slavných okruhů Nürnburgring a Le Mans) 

• V Mostě od roku 1992, tradičně o víkendu na přelomu srpna-září (29.-31.8.2014) 

• Průměrná návštěvnost > 30.000 diváků 
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TRUCKY 

Tréninky a hlavní závod  trucků poutá velikou pozornost. Je to díky 
neuvěřitelné atmosféře, kterou vytváří směs ohromné velikosti vozů, síly 
motorů, ječících pneumatik a veliký počet soubojů, které se nevyhýbají 
kontaktům a fanoušci je milují. Kdo neviděl na vlastní oči, neslyšel a 
necítil vůni závodu trucků – ten neuvěří. 
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NÁVŠTĚVNÍCI 

• Každoročně k nám v poslední  srpnový víkend přijíždí desítky tisíc 
návštěvníků ze všech koutů republiky, Německa, Polska, Rakouska, 
Slovenska, Maďarska… a vytvářejí úžasnou atmosféru 

• Jádrem fanouškovské základny jsou sice muži 18-40, ale na akci přijíždějí 
i celé rodiny s dětmi 

• Náš závod je ideální možností oslovit je ve chvílích pohody. A máte na to 
prakticky 3 dny a 2 noci. Kde jinde můžou Vaši klienti vstávat, žít a večer 
usínat s Vašim produktem? 

 

 

19 



AREÁL 

Areál skýtá během celého roku bezpočet možností – školy smyku, bezpečné 
jízdy, motokáry, čtyřkolky, off-roadová trať, koupání v blízkém jezeře… 

Během závodů se změní na centrum setkání automobilové odborné a laické 
veřejnosti – místem pro předávání zkušeností, kontaktů ale i zábavy. 
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DOPROVODNÝ PROGRAM 

Kromě závodů Renault a trucků poutá návštěvníky množství atrakcí: 

• Návštěvy v paddocku, s prohlídkou práce mechaniků a odstrojených 
závodních strojů 

• Závody osobních vozů různých kategorií 

• Předváděcí jízdy na polygonu 

• Jízda truck dragsterů  

• Přelety akrobatických letadel a vyhlídkové lety 

• Exhibice roztleskávaček 
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MOŽNOSTI PREZENTACE  

• Bannery kolem okruhu, loga na podiu a/nebo na oblečení hostesek, 
prezentace na velkoplošných obrazovkách 

• Loga na safety car nebo spolupráce s jednotlivými teamy 

• Speciální prezentační a prodejní stánky 

• Loga na celonárodní outdoorové a tiskové kampani 
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