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A 44. Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros körver-
seny minden eddiginél erősebb mezőnnyel érke-
zik Magyarországra és Pécsre.

A Tour de Hongrie 2023-ban már ProSeries kate-
góriás versenyként – a legnagyobb WorldTeamek 
és ProTeamek részvételével, olyan sztár verseny-
zőkkel, mint a Tour de France-ról is ismert Elia Vi-
viani, Dylan Groenewegen vagy Fabio Jakobsen 
– érkezik Pécsre.

A 2023-as útvonal mind a sprintereknek, mind a hegyi menők számára tartogat kihívásokat, az útvonal 
része két hegyi befutót is tartalmaz, amelyből az egyik Pécs és a Mecsek.
A verseny központi  szurkolózónája a pécsi Széchenyi tér lesz.
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Állandó programok Off  programok

• Városháza előtt  – hivatalos versenymezőny átha-
ladása részhajrá kapuval

• Irgalmasok utcája – hivatalosan lekordonozott  
verseny-útvonal

• Nagy Gurulás – kerékpáros felvonulás
• Bicibusz – pécsi iskolák több száz diákjának rész-

vételével
• I. Zsolnay Kupa – Amatőr kerékpárverseny hat 

kategóriában
• Városi kerékpáros fejlesztéseket népszerűsítő 

programok/tervek, térképek
• Széchenyi tér – szponzorok kitelepülése
• VIP helyszín
• PTE Brass Band
• Református Gimnázium Flash Mob
• Pannon Filharmonikusok
• Sportegyesületek mozgósítása, kivonulása mezben
• Nemzeti ségek 
• Római koriak páncélos mellvértben 
• Vendéglátók kitelepülése
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A kerékpáros világ meghatározó rendezvényén Pécs városának együtt es/közös célja az aktí van részvételt 
vállaló cégekkel, hogy 

  kimutassa elköteleződését a kerékpározás 
iránt, ezáltal is hozzájárulva a sportág egyre 
erősödő szerepéhez a fenntartható jövőért 
folytatott  harcban,

  népszerűsítse a környezetbarát közlekedési 
módokat, ezen belül a kerékpározást, mely 
nemcsak személyes egészségünkhöz járul hoz-
zá, de egy élhetőbb bolygóhoz is,

  felhívja a fi gyelmet a kerékpározás fontossá-
gára a klímaváltozás elleni harcban, személyes 
jólétünk alakulásában és egy mindannyiunk 
számára fenntarthatóbb jövő biztosításában.

Az ajánlat részei Kiemelt 
támogató Támogató Partner Kiállító

Különdíj felajánlása a Tour de Hongrie egyik versenyzője 
számára X    

Betétversenyek névadó szponzor, díj felajánlás X X   
VIP szurkolói zóna belépők X X X  
VIP sátor belépő X X X  
Állatkert (befutó helyszín) VIP belépő X    
Sajtótájékoztatón megjelenés, mint támogató X    
Megjelenés plakáton, szórólapon X X X  
Megjelenés programfüzetben, mint támogató 1/1 old. 

hirdetés
1/2 old. 
hirdetés

logó el-
helyezés

logó el-
helyezés

Megjelenés közösségi médiában, mint támogató X X X  
Weboldalon támogatói logó X X X  
Versenyútvonalon molinó X X   
Kordonokon plakát, molino X X X X
Beachfl ag (Irgalmasok útja, Széchenyi tér) 10 6 2  
VIP helyszín molino, roll-up X X   
Széchenyi tér – óriáskivetí tőn egész napos megjelenés X X   
Széchenyi tér kiállítási sátor 3 x 3 m X X X X
Emblémázott  szurkolói kellékek, ajándéktárgyak osztása X    

Támogatói díj (HUF)* 4 000 000 2 000 000 1 000 000 300 000 

Legyen Ön is Lelkes Pécsi Támogató!
Molinóját kihelyezheti  a verseny legnézett ebb szakaszán Pécsett , amit az Eurosport és M4 Sport közvetí -
tésén keresztül több millió néző láthat. Támogatói oklevelet küldünk és elhelyezzük hirdetését közösségi 
média kampányunkban. A Lelkes Pécsi Támogató csomag ára 150 000 Ft.

* A feltüntetett  árak az áfát nem tartalmazzák.
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Miért jó támogatni a Tour de Hongrie pécsi rendezvényét?

• mert a támogató cég neve presztí zst 
ad az eseménynek,

• a célközönség közvetlen kapja a támo-
gató akti vitását a rendezvény támoga-
tása során,

• országos lefedett ség, régiós és helyi 
verseny,

• előnyős lehetőség az írott , valamint az 
elektronikus sajtóban való megjele-
néshez a kiemelt szakmával való közös 
kommunikációban,

• megjelenési lehetőség a televíziós ösz-
szegfoglalók és riportok során. Az ese-
ményt élőben közvetí ti  az M4 Sport és 
az Eurosport tévécsatorna. A közvetí tést az a motoros-helikopteres stáb végzi, akik a Tour de France, 
Giro Italia versenyeken is dolgoznak,

•  több ezer fős Facebook és direkt rendezvényenkénti  elérés – organikus és hirdetett  megjelenések 
a közösségi médiában, valamint helyi outdoor megjelenési lehetőségek,

•  a kerékpározás sport- és életvitelszerű, és ezáltal egy élhető városi környezet támogatása. Az esemény 
támogatásával egy pozití v megítélés alakul ki az emberekben,

•  a lógója mindenhol látszódik, és ha beszélnek Pécsen a Tour de Hongrieról, akkor cégéről is beszélnek.

A szponzori és támogatói szerződések egyénre szabhatók, és minden promóciós és média megjelenés 
rögzítésre kerül.

Köszönjük együtt működését! 

      

Fotók forrása:  pecs.hu (Kiss ’Gadget’ Zoltán) 
tourdehongrie.hu (Halmágyi Zsolt, Pertorini Márió, Tuba Zoltán, Vanik Zoltán)

További lehetőségekről kérjük, egyeztessen a Partners Pécs Kft . munkatársával:
 Szundi György  Partners Pécs Kft . ügyvezető

sz.gyorgy@partnerspecs.hu • +36 20 943 6216
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