STAŇTE SE HRDÝM PARTNEREM

Krásný den,
rádi bychom Vás oslovili s nabídkou stát se hrdým partnerem 8. ročníku CELOREPUBLIKOVÝCH ZÁVODŮ KOČÁRKŮ
ve sportovní chůzi, který se uskuteční v neděli 14. 4. 2019 na desítkách míst po celé ČR a Slovensku.
Jedná se o zcela jedinečnou akci, která již v minulých ročnících přitáhla pozornost tisíců rodin.
Do 7. ročníku se zapojilo 37 měst, závodilo více než 930 kočárků, celkem bylo vybráno a darováno 121 996 Kč.
O ZÁVODY KOČÁRKŮ se zajímala také média.
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STROLLERING®- MATEŘSKÁ V POHYBU

KDO JSME?
STROLLERING® - Mateřská v pohybu
 Název STROLLERING® vznikl z anglických slov
„to stroll“ = procházet se,
„stroller“ = kočárek.
 Soubor sportovních programů pro maminky (i tatínky) na mateřské / rodičovské dovolené, u kterých se propojují pravidelné
procházky s kočárkem s cíleným sportovním vyžitím.
 Podporujeme maminky k prožití mateřské dovolené aktivně a s úsměvem. Inspirujeme a rozdmýcháváme motivaci k pohybu
a k akci. Nabízíme jedinečnou šanci seberealizace a seberozvoje.
STROLLERING® je tedy ... tak trochu jiná procházka s kočárkem
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CELOREPUBLIKOVÉ ZÁVODY KOČÁRKŮ

PODROBNÉ INFORMACE O PLÁNOVANÉM 8. ROČNÍKU
Kdy?

neděle 14. 4. 2019 od 15.00 hodin

Kde?

na desítkách míst po celé ČR a Slovensku

Hlavní organizátor:

ACTIVE WOMEN S.R.O. & STROLLERING® - Mateřská v pohybu

Další organizátoři:

lektorky Strolleringu®, mateřská centra a kluby, města,
fitness centra a akční maminky ze všech koutů ČR, SR

Závodí se ve sportovní chůzi s kočárkem ve 3 hlavních kategoriích:
1. závody kočárků ve sportovní chůzi PRO MAMINKY
2. závody kočárků ve sportovní chůzi PRO TATÍNKY
3. závody kočárků ve sportovní chůzi PRO CELÉ RODINY
Závody budou doplněny o různé soutěže pro děti (dle možností a nápadů jednotlivých organizátorů).
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CÍL ZÁVODŮ A CÍLOVÁ SKUPINA

CÍL ZÁVODŮ:
 motivovat maminky a ostatní členy rodiny k pravidelnému pohybu a sportu,
 naučit maminky, jak jednoduše spojit pravidelné procházky s aktivním pohybem, a to společně se svými dětmi = bez nutnosti hlídání,
 jít příkladem dětem: pravidelný Strollering® probouzí u dětí od raného dětství přirozený vztah ke sportu (děti se učí od svých rodičů,
že sport je součástí života, a že „hýbat se je normální“),
 podpora handicapovaných osob/neziskových organizací = celý výtěžek ze startovného jednotliví organizátoři věnují na dobrou věc.

CÍLOVÁ SKUPINA:
 maminky a tatínci s děťátky 0 - 3 roky v kočárku, popř. i se staršími sourozenci,
 rodiče zajímající se o zdravý životní styl, funkční a praktické věci a nové trendy v oblasti sportování,
 aktivní prarodiče a ostatní rodinní příslušníci či přátelé.

Předpokládaná účast je 20 - 50 rodin v každém městě,
ve větších městech (Praha, Brno, Ostrava) až 80 a více rodin s kočárky.
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STAŇTE SE I VY NAŠÍM PARTNEREM

SPOJTE SVÉ LOGO, PRODUKTY NEBO SLUŽBY S NAŠÍM JEDINEČNÝM PROJEKTEM!
Díky své unikátnosti projevuje každoročně o tuto akci velký zájem řada médií a dalších organizací, tj. pro Vás jako partnera akce je
to ten pravý guerilla marketing.

PROČ DO TOHO JÍT S NÁMI? Protože ...
 … podpoříte akci, která má smysl - motivujeme maminky k pravidelnému pohybu a jdeme dětem příkladem, že hýbat se je
normální a přirozené!
 … podpoříte organizátory, kteří věnují výtěžek ze startovného na dobrou věc!
… Závody se konají unikátně ve stejný den a stejnou hodinu na několik desítkách míst po celé ČR a dostávají se do povědomí
tisícům rodin!

Buďte i vy HRDÝM partnerem
Závodů kočárků 2019!
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FORMY PREZENTACE PARTNERŮ

Uvedení Vašeho loga:
1. ve video pozvánce na 8. ročník – hlavní komunikační prostředek (spuštění od 02/2019)
2. ve všech komunikačních materiálech souvisejících se Závody kočárků:
a) webové stránky www.zavodykocarku.cz – v záhlaví na hlavní webové stránce i ve všech podsekcích,
b) Facebook stránka Strollering® – přes 8.700 fanoušků (dosah v době propagace Závodů kočárků přes 26 tis.),
c) newsletter na registrované maminky – téměř 6.200 aktivních adres,
d) celorepublikové plakáty a letáky – používají všichni organizátoři po celé ČR,
e) v e-časopise BATUL – odebírá čtvrtletně více než 2.600 zájemců.
PRO PARTNERY S VĚTŠÍM ROZSAHEM PLNĚNÍ:
 Garantujeme oborovou exkluzivitu v rámci celé ČR!
BONUS:
 možnost prezentace Vaší značky / produktů formou soutěže na naší Facebook stránce Strollering® (pravidla soutěže dle Vašich
požadavků, případné rozeslání výher v režii partnera)
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FORMY PREZENTACE PARTNERŮ
Ve všech nebo Vámi vybraných místech konání
1. možnost dodání dárkových předmětů s Vaším logem
* případné rozesílání dárkových předmětů je v režii partnera

a) pro všechny účastníky Závodů (registrované v řádném termínu),
b) pro vítěze Závodů kočárků (3 výherci ve 3 kategoriích, tj. celkem 9 výherců),
2. možnost prezentace a zviditelnění Vaší značky / Vašich produktů, a to
a) formou stánku po dohodě s místním organizátorem,
b) dodáním startovní/cílové brány (nejvíce fotografovaná a publikovaná místa),
c) zajištěním zábavného doprovodného programu,
d) poděkováním formou audionahrávky, která bude v průběhu celého programu přehrána minimálně 4x.
PRO PARTNERY S VĚTŠÍM ROZSAHEM PLNĚNÍ:
3. umístění roll-up ve Vámi vybraných městech,
4. možnost krátkého rozhovoru a představení Vaší nabídky,
5. veřejné poděkování mluveným slovem přímo z úst organizátora ve všech místech konání.
BONUS
 Vaše logo/nabídka na slevovém kupónu, který obdrží každý účastník elektronicky nejpozději týden po konání akce.
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FORMY PREZENTACE PARTNERŮ

Uvedení Vašeho loga/ Vaší značky s poděkováním
1. ve finálním video záznamu,
2. na Facebook stránce Strollering® v nejnavštěvovanějším čase,
3. na webových stránkách www.zavodykocarku.cz.
PRO PARTNERY S VĚTŠÍM ROZSAHEM PLNĚNÍ:
 Garantujeme oborovou exkluzivitu v rámci celé ČR!
BONUS:
 V případě věnování Vašich produktů k volnému užívání pro Vás napíšeme a uveřejníme foto-recenzi na Facebook stránce
Strollering® a v našem e-časopise BATUL!

Jsme otevřeni jakýmkoliv nápadům!
Další možnosti spolupráce a propagace s Vámi rádi projednáme.
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Věříme, že Vás tato unikátní akce osloví a budete mít chuť stát se naším partnerem nejen pro 8. ročník, ale i pro ty další.
Budeme se těšit na Vaši odpověď!
Za celý tým STROLLERING® - Mateřská v pohybu se těšíme na naši spolupráci.
S vřelým pozdravem
Andrea Kadlecová, jednatelka společnosti Active Women s.r.o., organizátorka Strollering® - Závody kočárků
andrea@strollering.cz | +420 723 539 319
Ing. Sandra Jandová, jednatelka společnosti Active Women s.r.o., organizátorka Strollering® - Závody kočárků
sandra@strollering.cz | +420 721 865 984
Ing. Petra Hauptová, koordinátorka partnerů akce Strollering® - Závody kočárků
petra.hauptova@strollering.cz | +420 723 744 938
www.zavodykocarku.cz | www.strollering.cz
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