
JAZDECKÁ 
SEZÓNA 2022
AREÁL ZDRAVIA ROZÁLKA PEZINOK



Areál Zdravia Rozálka je ideálnym miestom pre jazdecký

šport a relax. Areál má svoju vysokú športovú,

spoločenskú, estetickú a architektonickú úroveň.

Nachádza sa len 20 minút od hlavného mesta Bratislava.

Vďaka krásnej prírode, dobrej polohe a pekným

vychádzkovým trasám sa stal Areál za posledné roky

veľmi obľúbeným. Poskytovaním nadštandardného

zázemia pre jazdcov a kvalitným skokovým povrchom,

spĺňa Areál všetky predpoklady na organizovanie

medzinárodných podujatí. Súčasťou každej letnej sezóny

sú jazdecké preteky v rôznych disciplínach, ktoré sa po

viacročnom úsilí stali pravidlom pre plné tribúny, účasť

médií a významných osobností kultúrneho,

spoločenského a politického života.

Hotel Rozálka*** vám ponúka ubytovanie v krásnom

prostredí Malých Karpát v dvojlôžkových ,

jednolôžkových izbách či apartmánoch. 

AREÁL ZDRAVIA ROZÁLKA



JAZDECKÉ PRETEKY 2021

ROZÁLKA CUP 2022- GRAND PRIX 

45.ROČNÍK O MALOKARPATSKÝ STRAPEC 
Grand Prix o Malokarpatský strapec sú druhé najstaršie, súvisle

trvajúce, preteky na Slovensku. Podujatie je neoddeliteľnou

súčasťou jazdeckej histórie od roku 1976. 

20.05- 22.05. 2022- I.kolo

24.06.-26.06. 2022 - II.kolo

08.07-10.07. 2022- III.kolo

12.08- 14.08. 2022- IV.kolo

02.09-04.09. 2022-FINÁLE 

ROZÁLKA CUP 2022- DREZÚRA I.ROČNÍK 
Grand Prix o Malokarpatský strapec sú druhé najstaršie, súvisle

trvajúce, preteky na Slovensku. Podujatie je neoddeliteľnou

súčasťou jazdeckej histórie od roku 1976. 

19.03. 2022- I.kolo 

16.04. 2022- II.kolo

07.05. 2022 - finále



FOTOGRAFIE



    

MEDIÁLNE KAMPANE

-TELEVÍZNE KAMPANE

-ROZHLASOVÉ KAMPANE

-REPORTÁŽE

-PRINTOVÉ KAMPANE

-ONLINE REKLAMY

-OOH REKLAMA

-INFORMAČNÝ BULLETIN



reklamný banner spoločnosti PARTNERA po obvode súťažného kolbiska

1-stranová reklama resp. 1-stranový PR článok v špeciálnom bulletine, ktorý sa vydáva v náklade 3000 ks

poskytnutie priestoru na VIDEO- REKLAMU na led obrazovke počas prestávok a live streame na FINÁLE 

umiestnenie roll up-ov, beachflag-ov a ostatných reklamných a propagačných materiálov  počas

pretekov

verbálna rozhlasová propagácia spoločnosti počas odovzdávania cien a počas konania podujatia

možnosť pomenovať samostatnú kategóriu preteku podľa názvu spoločnosti a súčasne na nej odovzdať

ceny a dekorovať víťazov zástupcom spoločnosti PARTNERA

logo na všetkých propagačných billboardoch, plagátoch a stránke www.rozalka.sk

PREKÁŽKA s logom spoločnosti partnera umiestnená na súťažnom kolbisku

prezentácia firmy na FB a INSTAGRAME - funpage Areál Zdravia Rozálka s prezentáciou firmy  

MARKETINGOVÝ BALÍČEK     I.

ceny balíčkov sú orientačné
balíčky vytvárame na mieru podľa požiadaviek klienta 

MARKETINGOVÉ BALÍČKY 

  

dohoda / sezóna   



WEB
www.rozalka.sk

FACEBOOK
AREAL.ZDRAVIA.ROZALKA

okolo 5404 sledovateľov

INSTAGRAM
areal.rozalka.pezinok

okolo 1370 sledovateľov

Bratislava
60.1%

Pezinok
25.7%

Trnava
6.3%

Praha
4.5%

Košice
3.4%

GRAF1: Dosah FB v mestách na Slovensku
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