
OFERTA SPONSORSKA

M O T O C Y K L O W E 
MISTRZOSTWA ŚWIATA





POCZĄTEK PRZYGODY
Kiedy jeszcze nie potrafił chodzić, rodzice wsadzali go na swoje motocykle.

W wieku 6 lat dostał swój pierwszy motorower i od tamtej pory nigdy nie rozstał 
się z motocyklami. Jednoślady stały się jego największą życiową pasją.
Pierwszy raz na torze stanął w 1998 roku a debiutancki sezon zakończył  

zdobyciem tytułu Mistrza.

SPEŁNIENIE MARZEŃ
 Przez 13 lat startów zdobył 8 tytułów Mistrza i 3 tytuły wice Mistrza Polski.

W 2007 roku zdobył tytuł wice Mistrza Europy a w 2008 zamienił go na 
pierwsze miejsce w Europie.

Jeździł na największej liczbie torów, w największej liczbie różnych serii 
wyścigowych spośród wszystkich polskich zawodników w historii, ścigał się na 4 

kontynentach.
Jako pierwszy Polak w historii wystartował w Mistrzostwach Świata Superbike 
i do dzisiejszego dnia jest jedynym Polakiem, który zdobywał punkty w tej 

World Superbike Championship.
Jako pierwszy polak wziął udział w pełnym sezonie w  

Mistrzostwach Świata Supersport
W Mistrzostwach Świata Endurance stawał na podium  

(2003 1 miejsce w Imola 200, 2 miejsce w 24H Le Mans,  
3 miejsce w 200 mil Assen oraz 6 godzin Brno)

Do spełnienia marzeń brakuje mu tylko zdobycia tytułu Mistrza Świata.

CEL
Cel jest tylko jeden. W ciągu 2-3 lat zostać indywidualnym Mistrzem Świata.





NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA W KARIERZE

• 2003 - 2 miejsce w 24-ro godzinnym wyścigu 24H Le Mans

• 2003 - zwycięstwo w Mistrzostwach Świata Imola 200  

• 2004 - Zdobycie kwalifikacji do MŚ SBK jako pierwszego Polaka 
w historii i zdobycie pierwszych i jedynych do tej pory punktów w 
najsilniejszej klasie motocykli produkcyjnych.

• 2005 start w pełnym cyklu MŚ Supersport

• najbardziej cenionym przez samego zawodnika  i najtrudniejszym 
zarazem do zdobycia jest  8-my tytuł Mistrza Polski 2010 w klasie 
Superbike.  
Do jego wywalczenia trzeba było pokonać aktualnego Mistrza 
Świata – Francuza Gwena Giabbani.



MOTOCYKL  HONDA CBR 600 RR
SILNIK    Liquid-cooled 4-stroke 16-valve DOHC inline-4
POJEMNOŚĆ (cc)  599
MOC   140Hp (na tylnym kole)
ZASILANIE   Elektroniczny wtrysk paliwa
ZBIORNIK PALIWA 18 litrów
SKRZYNIA BIEGÓW 6-przełożeń
WYMIARY  2,010 x 685 x 1,105mm
ZAWIESZENIE   (Przód) Widelec teleskopowy, (Tył) Unit Pro-link
OPONY   Pirelli
HAMULCE   (Tył) Tarcza Braking Wave, (Przod) Tarcze Braking Wave

- jeden z najbardziej utytulowanych zespołów Mistrzostwach Świata Supersport
- 8 zwycięstw w sezonie 2010 (w 14 wyścigach)
- tytuł wice Mistrza Świata Supersport 2010
- znakomicie przygotowany motocykl przez firmę PTR
- ogromne zaplecze zespołu - dwie ciężarówki, hospitality
- zespół wspierany przez tor PORTIMAO



• start zespołu we wszystkich rundach  

Motocyklowych Mistrzostw Świata klasy Supersport 
• start zespołu w  

Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostwach Polski





- branding motocykla zgodnie z zaakceptowanym projektem

- branding namiotu teamowego 

- branding kombinezonów zawodników 

- branding ubrań ekipy 

- branding ciężarówki

- specjalna, ogólnodostępna strefa FIRMY 

w wydzielonym namiocie 

- specjalna strefa VIP dla gości sponsora

- hostessy w strojach z logiem FIRMY





- obecność motocykla, ciężarówki oraz zawodnika na wybranych 

imprezach FIRMY

- komunikacja w mediach (mailing informacji prasowych 

3 informacje podczas weekendu wyścigowego)

- możliwość wykorzystania wizerunku zawodnika  

do akcji promocyjnych sponsora

- możliwość organizacji wyjazdów dla VIP-ów na wybrane rundy 

MP i ME

- możliwość przygotowania specjalnej oferty korporacyjnej i VIP-

owskiej w oparciu o pakiety WSBK VIP CORPORATE  

(oferta w załączeniu)

- możliwość organizacji specjalnych imprez dla VIPów na Torze w 

Poznaniu bądź innym wybranym miejscu



KONTAKT

PAWEŁ SZKOPEK

+ 48 601 345 929

GRZEGORZ JĘDRZEJEWSKI

+48 603 580 896

PR@SZKOPEK.PL


