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BEMUTATKOZÁS
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Kis csapatunk 1989 óta minden
nyáron vízre száll, hogy a legjobbak
közül is a legjobb legyen.
Kitartásunknak és kemény
munkánknak köszönhetően a
motorcsónak világ élvonalába
küzdöttük fel magunkat.

A motorcsónak világbajnoki futamokat
Formula-típusú rendszerben rendezik.
Számos nemzet versenyzői harcolnak a
futamgyőzelmekért, illetve az év végi
összesített eredményért. Az Európa-
bajnokságot egyhétvégés
versenyrendszer szerint rendezik. Az
adott hétvége legjobbja lesz az aktuális
év Európa-bajnoka.

A kategóriában 210 kg összsúlyú
hydroplane hajók - ismertebb nevükön
„papucsok” - versengenek egymással.
Kéthengeres, kétütemű, metanol üzemű
250 cm3 -s 120 lóerős boxer motor
szolgáltatja az erőforrást a 150- 160 km/h
sebesség eléréséhez.

VERSENYRENDSZER

FORMULA 250 KATEGÓRIA
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MÉDIA
MEGJELENÉSI
LEHETŐSÉGEK

A bodorteam.com honlapon a sport
iránt rajongók minden lényeges
információhoz hozzájuthatnak, a friss
hírektől kezdve az éves
versenynaptáron át egészen a
támogatók megismeréséig.
Szponzorainknak a külön oldalfül
mellett megjelenési lehetőséget
biztosítunk rotálódó, főoldali
bannerünkön, valamint az oldal
statikus footer bannerén (alsó sárga
sáv szponzori logóknak).

A facebook.com/bodorpetersportolo
oldal követői első kézből
értesülhetnek a csapattal kapcsolatos
eseményekről, versenyekről,
edzésekről, eredményekről és
megjelenésekről.

Szponzoraink logói az oldal cover
(borító) felületén jelennek meg.

FACEBOOK

HONLAP
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SZPONZORI
MEGJELENÉS
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A szponzorok számára lehetőséget
biztosítunk logók, reklámfeliratok
kihelyezésére a csapat teljes
formaruházatára, a versenyhajóra, a
szállítójárművekre, valamint a
depóban felállított sátor oldalaira.
A külföldi versenyeken történő
részvételen kívül számos hazai
rendezvényen, fesztiválon, koncerten,
illetve családi programon is
képviselteti magát csapatunk, ahol
támogatóink feltüntetésére szintén
nagy gondot fordítunk.


