Hit&Run Racing Team
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY
Zapraszamy do zapoznania się z Naszą
ofertą reklamową oraz autami. Dzięki tej
prezentacji dowiecie się Państwo dlaczego
warto zainwestować w reklamę na tle
Naszego zespołu.

VOLVO S40 T4 1.9 Turbo 350-400 HP
Volvo S40 T4
Moc 350 KM / 450 Nm – stage 1
Moc 414 KM/477 Nm – stage 2
-Silnik przygotowany kompleksowo przy
użyciu kutych elementów.
-Sportowa głowica oraz wydajniejszy układ
paliwowy.
-Wymieniona chłodnica powietrza wraz
z układem dolotowym.
-Wymieniony kolektor wydechowy oraz
zastosowana wydajniejsza turbosprężarka
Garrett GT2871R.
-Zmodyfikowany nierdzewny układ
wydechowy.
-Liczne modyfikacje układu przeniesienia
napędu oraz zawieszenia.
-W pełni programowalny sterownik silnika
AEM EMS.
-Pełna klatka bezpieczeństwa.
-Fotele kubełkowe z 4 punktowymi pasami
bezpieczeństwa.
-Reduktor siły hamowania.

HONDA INTEGRA 2.0
Honda Integra 2.0
Moc 250 KM / 230 Nm
Auto zbudowane od podstaw.
-Silnik seryjny z zastosowanymi sportowymi
wałkami rozrządu.
-Zmodyfikowany układ wydechowy.
-W pełni zmodyfikowana skrzynia biegów
oraz zawieszenie.
-Zastosowany programowalny komputer
Hondata K-Pro.
-Klatka bezpieczeństwa Sparco z
homologacją FIA.
-Fotele kubełkowe, 4 punktowe pasy
bezpieczeństwa I WIELE WIELE INNCH

Gdzie można nas zobaczyć
Nasze samochody pojawiają się regularnie na treningach track day Tor Poznań. Jest to jedyny
pełnowymiarowy tor wyścigowy w Polsce, na którym spotykają się kierowcy z całej Europy.
Uczestniczymy w jazdach sprawnościowych na zawodach organizowanych w MotoPark Ułęż.
Pojawiamy się na dorocznych zlotach sympatyków marki. Relacje ze zlotów można zobaczyć
między innymi w TVN Turbo. Filmy z wyjazdów zamieszczane są na kanałach YouTube. Zdjęcia ze
zlotów trafiają również na łamy czasopism branżowych.
W sezonie 2016 planujemy wraz z Naszymi reklamodawcami pojawić się na licznej liczbie imprez
w całej Polsce, tor Poznań , MotoPark Ułęż , tor Bednary a za granicą tor Nurburgring.

Oferujemy
Proponujemy reklamę Państwa firmy na całym aucie, jego części lub na poszczególnych
elementach. Oddajemy w Państwa ręce wiele możliwości konfigurowania reklam swoich
firm na samochodach. Auta będą oklejone folią zadrukowaną według wcześniej
uzgodnionego projektu z logo firmy.
TO CO NAS WYRÓŻNIA Z TŁUMU TO NIE TYLKO ZNAKOMITE MIEJSCE NA REKLAMĘ
PAŃSTWA FIRMY A PRZEDEWSZYSTKIM OFERTA AKTYWNEGO UCZESTNICZENIA W
ZAWODACH PRZY DUŻEJ WIDOWNI.
STĄD TEŻ NASZA OFERTA JEST UNIKALNA PONIEWAŻ JEST BARDZO MEDIALNA ORAZ
UMOZLIWIA REKLAMODAWCOM AKTYWNE UCZESTNICTWO W WYŚCIGACH. ŻADNA INNA
OFERTA NIE BĘDZIE TAK UROZMAICONA I TĘTNIĄCA ADRENALINĄ.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z NASZEJ OFERTY :
1.Jazdy dla klientów i pracowników firmy na imprezach otwartych i zamkniętych.
2.Kompleksową obsługę związaną z logistyką i organizacją imprez, eventów specjalnie dla
Państwa firmy.
3.Profesjonalnie wykonane filmy promocyjne z imprez.
4.Ubrania Hit&Run Racing Team z logami Państwa firm oraz gadżety promocyjne tworzące
markę której reklamodawca jest także częścią

.

5.Reklamę Państwa firmy na Facebooku
6.Reklamę Państwa firmy na kanałach Youtube
7.Reklamę Państwa firmy na stronach Stowarzyszeń samochodowych
Działalność promująca Państwa firmę powiązana z Naszym Racing Teamem to 100%
pewność dotarcia do wielkiej rzeszy nie tylko fanów motoryzacji ale i całego grona osób
pośrednich z nią związanych. To nie tylko reklama na sportowych autach, możliwość
czynnego brania udziału w zmaganiach kierowców na torach wyścigowych, ale również
poczucia czystej adrenaliny jaką zapewniają nasze samochody.

