
Reklám lehetőségeink 
 
Csapatunk sokoldalúságának köszönhetően, szponzoraink, támogatóink számára, 
rendkívül széleskörű és sokszínű reklám lehetőséget tudunk biztosítani.  
 
1. Matricák elhelyezése 
Az országban talán egyedüli módon, csapatunk  igen jelentős nagyságú saját 
tulajdonú gépparkkal rendelkezik, melyek teljes felülete használható reklám célú 
matricák elhelyezésére.  
 
Versenyautóink :  
5 db Honda Civic VTI versenyautó     
3 db Suzuki Swift versenyautó 
2 db BMW 325 i versenyautó 
1 db Opel Astra versenyautó 
1 db Renault Clio Williams  
2 db Subaru WRX  
1 db Hyundai Coupé versenyautó 
 
Buszaink: 
1 db Fiat Ducato szervíz busz 
1 db Citroen Jumper szervíz busz 
1 db Toyota Hiace kisbusz 
+ 1 db zárt (dobozos) utánfutó és 2 db tréler 
+ 1 db büfékocsi 
+ 1 db lakókocsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egyéb sporteszközeink: 
 
4 db Honda motoros terepgokart 
2 db Quad motor 
2 db automata crossautó 
 
Gépparkunk nagy része a hétköznapi használatban is üzemel!! 
 



2. Molinók, zászlók, reklámtáblák, egyéb 
 

Minden versenyen, illetve minden általunk rendezett rendezvényen lehetőség van 
nagyméretű molinók, zászlók, vagy reklámtáblák kihelyezésére, valamint további 
jelentős reklámfelületet biztosítanak az alábbi eszközök is: 
2 db nagyméretű (6x3 m) szerviz-sátor 
2 db nagyméretű (6x4 m) szerelőponyva   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Reklám megjelenés ruházaton 
 

Rally versenyeken: 
A profi (rally I. osztályban versenyző, többszörös bajnok) versenyző párosunk teljes 
versenyruházatán, illetve a Miss Rally Team és a Kinder Rally Team  tagjainak 
teljes versenyruházatán, valamint az őket kiszolgáló személyzet ruházatán is tudunk 
reklám lehetőséget biztosítani. 
 

Rendezvényeken: 
Bármely általunk rendezett céges, vagy egyéb rendezvényen, csapatunk összes 
tagjának (rendezvényenként általában 10-15 fős létszámmal vagyunk jelen) teljes 
ruházatán, illetve, bármilyen sapkán, kalapon, (esetleg egyéb vicces fejfedőn) 
tudunk reklámot elhelyezni.  
 

4. Reklám megjelenés kupasorozatok, versenyek elnevezésében 
 

Bármely csapatunk által szervezett és lebonyolított többfordulós kupasorozat 
elnevezésében is tudunk reklám lehetőséget biztosítani. 
 

5. Média megjelenés  
 

Amatőr és profi csapatunk által igen jelentős média megjelenésre tudunk 
lehetőséget biztosítani. Újságokban interjúkban, rádió riportokban, internetes 
nyilatkozatokban, valamint televíziós szereplések alkalmával egyaránt igen 
nagymértékű reklám lehetőséget tudunk nyújtani támogatóinknak, szponzorainknak. 
 
 
 
 
 


