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A VERSENYRŐL

▸ Helyszín: Auchan Debrecen áruház 
parkoló területe 

▸ Esemény: Szlalom autóverseny, mely 
hivatalosan bejegyzett verseny, mind a 
Magyar Nemzeti Autósport 
Szövetségnél, mind a Magyar Szlalom 
Szakágnál. 

▸ Rendező: MFA Alternatív  
Energia Kft. 

▸ Promóter: Wisemedia 
www.wisemedia.hu 
Online Marketing Solutions

http://www.wisemedia.hu
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A VERSENY BEMUTATÁSA
Az Auchan szlalom Kupa az egyetlen autóverseny Debrecen területén. A versenyre amatőrök és 
profik egyaránt jelentkezhetnek, amennyiben autójuk megfelel a kötelező technikai ellenőrzésen.  

Az első versenyre, 2022 Júniusában került sor, ahol több mint 90 pilóta állt rajthoz, hogy összemérje 
tudását az aszfalton! A versenyzők köbcenti szerint kerülnek kategóriákba. Az időmérés fotocellás 
időmérő rendszerrel történik. 

BIZTONSÁG 

Kiemelten ügyelünk a rendezvény biztonságos lebonyolítására. A verseny bejelentésre kerül a 
Rendőrségen, a Katasztrófa védelemnél, a rendezéshez szükséges autósport szervezeteknél. 
(MNASZ) A helyszínen a verseny ideje alatt az Országos Mentőszolgálat esetkocsija ügyel, a versenyt 
pedig a Debreceni Polgárőrség emberei biztosítják. A verseny biztonsági tervvel, biztonsági 
vezetővel és szakképzett sportbírókkal kerül lebonyolításra.
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A RENDEZVÉNY PROMÓCIÓS CSATORNÁI

▸ Megjelenés a hivatalos plakáton, melyek kikerülnek a debreceni 
Auchan Áruház több pontjára, továbbá partnereink telephelyein úgy 
mint az OPEL Debrecen, az MFA Energia vizsgabázisai, továbbá 
éttermek, iskolák stb.. 

▸ Megjelenés az online felületeinken, úgy mint a verseny hivatalos 
honlapján, a közösségi média felületei, Facebook esemény, valamint 
több magas látogatottsággal rendelkező Weboldalra és Facebook 
oldalra is kikerülnek a verseny anyagai. 

▸ Rádiós promóció úgy mint FM90 Campus rádió, Best FM, továbbá 
kiemelt cikk magas látogatottságú helyi hírportálon. 

▸ Online hirdetések a Facebookon.  

▸ Helyszíni promóciós lehetőség molinó kihelyezéssel, céges 
kitelepülés, szórólapozás a támogatás mértékétől függően. 

▸ A versenyen résztvevő versenyautókon (matrica) megjelenés, 
rajtszámokon való megjelenés, promóciós termékeken való 
megjelenés, nyakbeakasztó, póló, hűtő mágnes stb..

Támogatóink részére számos felületen biztosítunk megjelenést!
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ELÉRÉSEK, NÉZŐSZÁMOK
▸ Több mint 90 versenyző az első versenyen 

▸ Az Auchan Áruház adatai szerint körülbelül 4000-es nézőszám 

▸ Auchan áruház aznapi vásárlószám növekedése +29,40% 

▸ Auchan áruház aznapi forgalom növekedése +34,08% 

▸ Facebook eseményre több mint 1200 visszajelzés (ezidáig) 

▸ Több százezres Facebook elérés a partner oldalak eléréseivel, nyereményjátékokkal 

▸ Több tízezres rádiós hallgatói elérés Debrecenben a rádiós promóciókkal 

▸ Több tízezres elérés a kihelyezett plakátokkal (Auchan Áruház, OPEL Debrecen, Kisgömböc 
étterem stb)
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TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK
▸ Anyagi támogatás 

▸ Promóciós termék felajánlás

A támogatás mértékétől függően, feltüntetés 
támogatóink között: (plakátokon, weboldalakon, 
közösségi média felületein, promóciós 
termékeken (hűtőmágnes, nyakbakasztó), 
versenyautókon, serlegeken, helyszínen molinó 
kihelyezés, helyszíni kitelepülés, szórólapozás, 
közös nyereményjáték szervezés, stb..)



ELÉRHETŐSÉGEK:

LEGYEN ÖN IS 
PARTNERÜNK!

Hivatalos oldal www.wisemedia.hu 

Vezető szervező:  

Szikszai Béla 
+36 30 573 3319 

Versenytitkár:  

Hunyadi Zoltán 
+36 20 571 6860

http://www.wisemedia.hu

