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Kim jesteśmy
Fundacja Kierunek Ultra – największy
operator biegów terenowych w Polsce
północno-wschodniej, z ogólnokrajowymi
ambicjami.

Ultra, to wszystko, co podnosi poziom w życiu, to wszystko ponad nasze,
osobiste granice. To nasz kierunek, do którego zachęcamy wszystkich!
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Rynek biegów terenowych w Polsce
Polska jest potęgą jeśli chodzi o biegi górskie i terenowe. Pod względem ilości
zawodów zgłoszonych do ITRA nasz kraj zajmuje 5 miejsce na świecie!
W 2019 roku zgłoszono z Polski 221 różnych biegów.
Oczywiście, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, rozgrywanych jest znacznie
więcej zawodów do ITRA nie zgłoszonych, potencjał rynku jest więc znacznie większy.
Z drugiej strony, te 221 biegów w ITRA świadczy, że organizatorzy w Polsce starają się
zapewnić zawodnikom możliwie pełen zestaw korzyści płynących ze startu w
zawodach. Jest to z pewnością dowód na dojrzałość rynku.
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Biegacze w Polsce
Liczba biegaczy terenowych w Polsce jest
trudna do oszacowania. Z danych
opracowanych przez serwis napieraj.pl
wynika, że 2017 roku unikalnych nazwisk w
biegach zgłoszonych do ITRA było 22 tyś.
Ponieważ większość biegów do ITRA nie jest
zgłoszona, liczbę tę można co najmniej
podwoić.
Bardzo wyraźnym zjawiskiem jest też
przenoszenie się zawodników z biegów
asfaltowych do terenowych. To powoduje
bardzo dynamiczny przyrost liczby
startujących w zawodach trailowych.
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Rynek biegowy – czynniki dodatkowe
Najbardziej popularne zawody osiągnęły już limity uczestników i przeprowadzane są
loterie chętnych (Bieg Rzeźnika, Niepokorny Mnich, Zimowy Ultramaraton Karkonoski)
Specyfika uczestnictwa w zawodach terenowych polega na przyjazdach całych rodzin
i grup przyjaciół. Każda impreza tego typu przyciąga znacznie większą liczbę
uczestników niż liczba zapisanych zawodników.
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Rynek biegowy
– czynniki ryzyka
Ze względu na epidemię COVID-19
większość zawodów biegowych w
pierwszej połowie 2020 roku została
odwołana. To powoduje poważne
problemy finansowe dla organizatorów.
Największe szanse przetrwania kryzysu
mają ci, który potrafią zaproponować
swoim zawodnikom inne formy aktywności
oraz podtrzymać ich zainteresowanie,
dzięki całkiem nowym projektom. Fundacja
Kierunek Ultra wie jak to robić.
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Fundacja Kierunek Ultra
idee i aktywności
Dziesiątki przebieganych kilometrów, po
drodze niesamowici ludzie, inspiracje,
pomysły, zachęty... Naszym celem jest łączenie
ludzi, pokazywanie że ultra to przekraczanie
własnych granic, aby niemożliwe stało się
możliwe.
Fundacja Kierunek Ultra organizuje w ciągu
roku kilkanaście różnych imprez biegowych,
multisportowych, a nawet kulturalnych na
terenie Suwalszczyzny i okolic.
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Nasze zawody:

Ultramaraton Ultra Hańcza
trzy dystanse do wyboru: 102, 67 i 34 km
250 startujących
trasy wyznaczone przez unikalne w skali
krajowej teren Suwalskiego Parku
Krajobrazowego
start i meta wszystkich dystansów
w starym młynie Turtul
sztandarowa impreza Fundacji,
ściągająca na Suwalszczyzny zawodników
z całego kraju i z zagranicy
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Nasze zawody:

Predathlon

zawody multisportowe, trzy kolejno rozgrywane konkurencje: rower, kajak i bieg
teren zmagań: Suwalski Park Krajobrazowy, bardzo wymagająca, terenowa trasa
rozgrywana jest także edycja zimowo Predathlon Ice, w lasach Puszczy
Augustowskiej, ze spływem kajakowym po Czarnej Hańczy
format rozwojowy, rozegrana została edycja rodzinna – Predathlon Ełk,
planowane są następne, każda w innym, atrakcyjnym zakątku Polski północnowschodniej.
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Nasze zawody:

Jesionowa Cross
wyjątkowe zawody na zboczach jednej
góry – Jesionowej, 15 km od Suwałk.
Jesionowa ma 252 m wysokości n.p.m i
około 60 m wysokości względnej.
trasa ma postać pętli, w trakcie której
zawodnicy
5 razy wbiegają na szczyt, za każdym razem z
innej strony
suma podbiegów na jednej pętli – 250 m
zawodnicy pokonują jedną, dwie, trzy lub pięć
pętli, w ostatnim przypadku daje to ok. 25 km
długości i 1250 m przewyższenia
jedyne prawdziwe zawody górskie, poza
górami!
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Nasze zawody:

Biegun Zimna
trzydniowe wydarzenie sportowokulturalne; różne formy aktywności
outdoorowej, przełamywania własnych
ograniczeń, sięgania po to, co wydaje się
nieosiągalne.
dwa biegi: Nocny Patrol 12 km i Śnieżna
Odyseja 27 km
przegląd filmów o doświadczeniach
granicznych
spotkania z podróżnikami i sportowcami
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Nasze zawody: Grand

Prix Kierunek Ultra

cykl 5 zawodów na dystansie 10 km
start co miesiąc na tej samej trasie, możliwość sprawdzenia swojej formy biegowej
urokliwa, urozmaicona trasa w północnej części Wigierskiego Parku Narodowego
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Nasze zawody:

Inne biegi
Organizujemy kilka innych, mniejszych
zawodów, m.in.:
Bieg Przyjaciół Wigierskiego Parku
Narodowego
Pomóż biegiem – impreza
charytatywna
Bieg WOŚP
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Inne aktywności:

Nowe projekty Fundacji
Wyjątkowa sytuacja związana z epidemią
COVID-19 wymaga specjalnych działań, skoro
organizacja imprez biegowych w dotychczasowej
formule nie jest na razie możliwa. Dla nas jest też
szansą na stworzenie zupełnie nowych projektów:
cykl rozmów z biegaczami, o tym jak radzą
sobie z kryzysem epidemiologicznym i co
nowego ten czas dla nich przyniósł. Projekt
realizowany przy współpracy z R&P New
Media, w formacie wywiadów telewizji
internetowej
Jesionowa Challenge – wydarzenie na trasie
zawodów Jesionowa Cross rozgrywane w
formule indywidualnych startów zawodników,
w określonym przedziale czasowym

Suwałki, maj 2020

Inne aktywności (2):

Nowe projekty Fundacji
Nagrody Fundacji Kierunek Ultra –
przyznawana corocznie, za wyjątkowe
osiągnięcia sportowe i outdoorowe naszych
zawodników. Wręczenie nagród odbywać
się będzie zawsze w trakcie naszego
wydarzenia sportowo-kulturalnego Biegun
Zimna, na początku każdego roku.
zawody w formule „solo run”, z pierwszą
tego typu realizacją na trasie Grand Prix
Kierunek Ultra w Lipniaku pod Suwałkami
wsparcie wyzwań typu FKT (Fastest Known
Time) podejmowanych na Suwalszczyźnie
przez różnych zawodników
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Partnerzy, współpracownicy, media
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Media o nas
Festiwal Biegowy o Jesionowa Cross
Kingrunner o Ultra Hańczy
Festiwal Biegowy o Predathlon Ice
Run & Travel o Biegunie Zimna
Suwałki24.pl o Predathlonie
Polskie Radio Białystok o Biegunie Zimna
Dzień Dobry Ełk o Predathlon Family Cup
Run & Travel o Ultra Hańczy
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Trzy rodzaje pakietów sponsorskich
Niniejsza oferta współpracy partnerskiej z Fundacją Kierunek Ultra przewiduje trzy
poziomy pakietów sponsorskich dostosowanych do Państwa oczekiwań,
zaangażowania finansowego i oferowanych z naszej strony działań marketingowych.
Możliwe są oczywiście inne rozwiązania, dostosowane dokładnie do Państwa potrzeb.
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Sponsor:

Pakiet brązowy (1)
Pakiet dedykowany jest dla firm, które chcą
zaistnieć na wydarzeniu w ramach swoich
działań związanych z promocją marki lub
produktu. Jest to opcja dla firm, które dopiero
rozważają większe zaangażowanie w sponsoring
sportowy i chciałyby włączyć się początkowo
w niewielkiej skali
Świadczenia
Informacja o współpracy z Firmą na stronie
internetowej wydarzenia w dziale
Aktualności i na profilu FB
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Sponsor:

Pakiet brązowy (2)
Logo Firmy na stronie internetowej
wydarzenia prowadzące do strony
internetowej Firmy
Umieszczenie próbki produktu lub ulotki w
pakietach przeznaczonych dla prasy
Bezpośrednie dotarcie do uczestników
wydarzenia poprzez umieszczenie próbki
produktu lub ulotki w pakietach startowych
dla uczestników
Możliwość udziału w Targu na terenie
Miasteczka Biegowego.
Koszt pakietu – 2 000 zł netto
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Sponsor:

Pakiet srebrny (1)
Pakiet dedykowany jest dla firm, które finansują
wydarzenie lub działalność Fundacji w szerszym
zakresie niż Firma Wspierająca. Komunikacja z
nim związana skierowana jest przede wszystkim
do uczestników wydarzeń, promując
markę/produkt wśród biegaczy. Partnerzy
otrzymują również świadczenia w ramach
materiałów promocyjnych naszych imprez.
Świadczenia:
Wszystkie świadczenia z pakietu
brązowego
Logo Firmy na pasku sponsorskim w
mailingach skierowanych do potencjalnych
uczestników
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Sponsor:

Pakiet srebrny (2)
Logo Firmy na pasku sponsorskim na
materiałach drukowanych
Organizacja konkursu lub inna jednorazowa
dedykowana aktywność on-line
Roll-up Firmy w Biurze Zawodów
Banery reklamowe w strefie START/META
Logo Firmy na ściance sponsorskiej
Możliwość ufundowania i oficjalne
wręczenie przez Firmy nagród dla
uczestników imprezy z zapowiedzią w
Aktualnościach na stronie i na FB
Koszt pakietu – 4 000 zł netto
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Sponsor:

Pakiet złoty (1)
Pakiet dedykowany jest dla firm, które
współfinansują działalność Fundacji, rozwijając ją
wraz z nami i traktują te działania jako istotny
element swojej komunikacji z Klientem.
Świadczenia
Wszystkie świadczenia z pakietu
brązowego i srebrnego
Baner Sponsora na głównej stronie
internetowej wydarzenia
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Sponsor:

Pakiet złoty (2)
Regularna komunikacja w mailingach i na FB
pokazująca wybrany aspekt obecności
Sponsora na wydarzeniu, w postaci konkursu,
produktu, sponsoringu, nagrody etc.
Logo Sponsora na pasku sponsorskim w
materiałach reklamujących wydarzenie
w mediach
Możliwość zaprezentowania Sponsora
podczas wydarzenia przez prowadzącego
imprezę
Logo Sponsora na bramie START/META
Logo Sponsora na numerze startowym
Własna brama na trasie biegu

Suwałki, maj 2020

Sponsor:

Pakiet złoty (3)
Logo na kominach, które trafią do pakietu
startowego każdego uczestnika
Reklama na broszurze informacyjnym w
pakietach uczestników wydarzenia
Prawo dekorowania zwycięzców
Wyłączność branżowa
Koszt pakietu – 10 000 zł netto
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Sponsor:

Pakiet platynowy
Pakiet dedykowany jest dla firm, które chciałyby
włączyć się w działalność Fundacji na cały rok,
współfinansują wszystkie nasze działania i
traktują te działania jako bardzo ważny element
swojej komunikacji z Klientem.
Świadczenia
Wszystkie świadczenia z pakietu brązowego
i srebrnego i złotego
Sponsor będzie szczególnie obecny na trzech
najważniejszych wydarzeniach Fundacji,
wymieniany także na wszystkich pozostałych.
Sponsor tytularny jednej imprezy
Koszt pakietu – indywidualne negocjacje
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Zapraszamy do współpracy
Poszukujemy sponsorów, którzy podzielają nasze wartości. Firm, które wierzą, że
calem życia zawsze może być przekraczanie własnych ograniczeń, odnajdywanie
lepszej wersji samego siebie i działanie wspólnie z innymi. Firm, które są tak jak my
przekonane, że świetnym sposobem realizacji tych celów jest sport i aktywność
fizyczna na świeżym powietrzu.
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Kontakt:
Iwona Łobasiuk
tel. 512 787 642
info@kierunekultra.pl

Strony internetowe
www.kierunekultra.pl
www.predathlon.pl

Facebook
https://www.facebook.com/FundacjaKierunekUltra/
https://web.facebook.com/predathlon/

Kanał YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCXywJ6AleBTJ1v6yXURlKg/featured
Fundacja Kierunek Ultra
Suwałki ul. Filipowska 24 a
16-400 Suwałki
KRS 0000717841
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Prawa autorskie
Fundacja Kierunek Ultra oświadcza, że informacje zawarte w niniejszej ofercie stanowią tajemnicę handlową
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
ujawnione podmiotom trzecim. Dane zawarte w ofercie stanowią informacje posiadające wartość gospodarczą dla
autora i nie zostały podane do publicznej wiadomości oraz podjęto w stosunku do nich niezbędne działania
w celu zachowania poufności.
Iwona Łobasiuk,
Fundacja Kierunek Ulltra
Suwałki, maj 2020

