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Tisztelt Polgármester Úr!
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166jirl$5ffizánkai takos vagyok. ldén 14 éves a rendezvényem, mely
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r.ó'l.ft;tis Nöi kispályás laMarugó tomájárra nótte kimagát.
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Tisztelt Képviselő Testület!
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n csamtai*'srmá:áz utolsó hél évben 50-10o közötl ilrgarlozik és folyamáosan váhozlk.
:
létszámot várok, ami a kísérókkel együtt közel 1000-1500 fó
. ktéa.
- : 1:
] ] ]a ,csapnt*tiz<itti
:'

.

részvéte!á ielÉnti két napon keresáül.

nosszú:,,év, alatt sikerütt elémem aá, hogy a tradíció mellett a folyarnáos megújulás is
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vonzza.a,,,,,ld§ffiöket,

mely nem lehetséges az új támogatók nélkül.

A rendezvény helyszíne Zánka
20í4. július 19-2g.

Ú1

Nemzedék Központ 3500 férőhelyes stadionja, időpontja

Rendezvényem áttal a települést 8-10 ezren láogatták meg az évek során. A látogatók nagy
része visszatéó köszönhetö

a fo|yamatos minőségnek. A gazdaságiválság

idején a csapatok

létszáma lecsökkent 5S.70 közé, de meg így is az egyik legnagyobb kánapos rendezvény a
labdarúgó tornák között.

A

csapatok. mivel több éve fol1ramalosan visszajámak, megszállnak jelentős bevételt

termeltek a településnek. (idegenforgalmi adó, slrand, vendéglátó egysegek)

A

település kieme]t rendezvényá támogatjuk azzal,

h€y a

résztvevók részéreéjszakai

szóra kozásként a Halásznapok és Borhete* rendezvénysorozatot ajánlom,

A település vezetőitöl 100000 Ft támogatásban részesüR a sportrendeanény, mely minimum
200000 Ft bevétett terrnelt. ldén 850 éves Zánka település, egy közös

címhelyre tudnám eljuttatni

a

marketinggel 1000

telepúlésés a saját tájékoáatómat, hogy kölcsönösen

támogassuk egymást.
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Egy komplex ajánlatot készítettema támogatásiés szo§áttatásiértékek alapján.

Az előző éü marketing, továbbá a kispályás toma szórólapon

kieme}ten szerepelne a

850 éves Zánka, és a kiemelt programok idöpontjai.

Minimum 1000 db címzett reklámlevél, melyben a település saját szórólapjai is helyet
kapnának. A támogaiás összege tartalmazza a levélfeladási díjakat, bodtékok árát,
címzést,tartalommal töltés, postára adást.
Támogatás, és a szolgáltatások összértéke: 300.000 Ft
(április eleje a levelek tervezett kiküldésenek időpntja)

20í4 évben is számolhatunk a kispályás foci á}tal generált idegenforgalmi adó
áóevétellel, ami 200.000 Ft, így inqven reklámot kap a település két év alattMinél többen ismerik meg településünk programját, annál több vendégéjszakával,
strandbelépővel |ehetne számolni.
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település programjainak népszerűsítésébenés támogatásukkal a
is kimagasló színvonalon lebonyolítani.
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Bíro*,-fu.*fé,rr,:Fglebben a komplex megoldásban gondolkodva sikeres rendezvényeket
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