IDŐPONT:
2019. 09. 13-14.
HELYSZÍN:
Balatonkenese, Hotel Marina Port

A verseny időpontja:
Helyszín:

2019. szeptember 13-14.
Kenese Marina-Port, Balatonkenese, Kikötő u. 2–4.

Tervezett flotta méret:

45-50 hajó

Tervezett létszám:

350-400 fő

ÜDVÖZLÜNK A FEDÉLZETEN!
Hajóbérlés / verseny napján (09.13)
(7 fő)

750 000 Ft + ÁFA

Edzőnap (09.12) (7 fő)*

300 000 Ft + ÁFA

Az árak magában foglalják a 7 fő versenyző egész napos ellátását, viszont nem tartalmazzák a szállás költségeit!
*Az edzőnapon (09.12, csütörtök) való részvétel normál hajójegy vásárláshoz kötött és áron felül fizetendő,
korlátozott számban elérhető.

Idén ismét vízre szállnak a kereskedelmi és lakóingatlan-piac vezetői
a hazai ingatlanszakma első számú balatoni üzleti rendezvényén,
a IV. Ingatlan Regattán. Újításként az idei évben megrendezésre kerül
a 0. edzőnap, ahová a másnap versenyezni vágyó csapatok közül bárkinek
lehetősége lesz részt venni vitorlás oktatáson és felkészülni a másnapi
szoros versenyre. A verseny megszervezésében és lebonyolításában idén
is a tizenegyszeres Kékszalag-győztes, Soling-világbajnok Litkey Farkas lesz
segítségünkre.

BONTSUNK VITORLÁT A KÖZÖS SIKEREKRE!

MIT TARTALMAZ A HAJÓBÉRLÉS?

NORMÁL HAJÓS CSOMAG TARTALMA

750.000 + Áfa

Versenyen való részvétel 7 fős csapat részére, hajóbérlés és kapitány

•

Teljes ellátás a verseny ideje alatt

•

Részvétel a kötetlen vacsorán 7 fő részére

•

Céges logóval ellátott kreatív ajándék horgony (branding megjelenés)

•

Céges logóval ellátott saját céges asztal (branding megjelenés)

•

Catering csomag elhelyezése a hajón

•

Ingatlan Regatta érem minden versenyzőnek

•

Óriás céges logó elhelyezése a vitorlás mindkét oldalán (branding megjelenés)

•

Céges logó megjelenés a színpadon egész nap (branding megjelenés)

•

Logó megjelenés a regatta hírleveleiben, online felületein (branding megjelenés)

•

Színpadhoz közel elhelyezett asztal (vásárlási sorrendben)

•

Ajándék csapatfotó készítése a helyszínen

•

Exkluzív meghívó gyártása a meghívott partnerek részére

•

Csapatfotózás a digitális színpadon, saját logó háttérrel (branding megjelenés)

•

Hivatalos Ingatlan Regatta póló a résztvevőknek

•

Hivatalos Ingatlan Regatta vitorlás táska a résztvevőknek

•

0. EDZŐNAPOS CSOMAG TARTALMA

300.000 + Áfa

Délutáni vitorlásoktatáson való részvétel

•

Délutáni kávészünet / uzsonna

•

Próbafutamon részvétel, délutáni közös vitorlázás

•

Esti vacsora (7 fő)

•

Részvétel Litkey Farkas esti inspiratív előadásán a szállodában

•

Esti networking és bográcsozás a Hotel Marina Portban

•

TERVEZETT PROGRAM

Főszponzor

Verseny szponzor

3 000 000 Ft

1 500 000 Ft

www.ingatlanregatta.hu oldalon logó megjelenés

•

•

A rendezvény hírleveleiben és meghívóin való logó megjelenés

•

•

Sajtófalon való logó megjelenés

•

•

Exkluzív meghívóban való megjelenés logóval (Május 15-ig)

•

•

MEGJELENÉSI FELÜLETEKz

ARCULATI MEGJELENÉS OPCIÓK:
1 darab Roll up kihelyezése

•

•

Pólón céges logóval való megjelenés

•

•

Saját ajándék elhelyezése a welcome táskában

•

•

2 db beach flag kihelyezése a parton

•

•

Digitális színpadon való logó megjelenés

•

•

Dobogón való logó megjelenés

•

•

Saját ajándék elhelyezésének lehetősége a hajós catering
csomagban

•

•

Mólón 3 db zászló megjelenés

•

Póló kizárólagos nagy logó megjelenés

•

Bójákon való logó megjelenés

•

Helyszínen üdvözlő molinó elhelyezése

•

SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

0. EDZŐNAP (09.12 csütörtök)
12.00 - 13.00

Megérkezés, regisztráció

13.00 - 14.00

Délutáni vitorlásoktatás

14:30 - 16:30

Délutáni vitorlázás, próbafutam

19.00 - 21.30

Vacsora a szállodában / Litkey Farkas izgalmas előadása

VERSENY NAPI PROGRAM (09.13/péntek)
09.00 - 10.00

Megérkezés, regisztráció / nevezés - Svédasztalos reggeli

10.30 - 11.00

Kormányos értekezlet - kötelező

11.00-12.00

Kihajózás a kikötőből

12.00

Verseny rajt

12.00 - 16.00

Verseny

16.00 - 17.00

Tervezett kikötőbe érkezés

17.00 - 18.30

Szabadprogram

18.30 - 22.00

Fogadás, svédasztalos vacsora

20.00 - 21.00

Díjkiosztó

24.00 - 01.00

Éjféli vacsora

21.00 - 03.00

Regatta party

SZOMBAT 09.14
07.00 - 09.30

Svédasztalos reggeli a szállodákban

10.00 - 11.00

Kijelentkezés a szállodákból

A programváltozás jogát fenntartjuk!

