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Mi az EYOF?

• 8 napos rendezvény,

• 3600 hivatalos küldött részvételével (sportolók és a csapatot 
kísérő hivatalos személyek),

• 50 országból,

• 14-18 éves korosztály számára,

• 10 olimpiai sportág: atlétika, kerékpár, torna, judo, úszás, tenisz,
kosárlabda, kézilabda, röplabda, kajak-kenu,

• Magyarország az összes EYOF versenyen részt vett, melyeket
1991 óta rendeznek meg,

• Méreteiben a Téli Olimpiával megegyező esemény! –
olimpiai védett jelképek használatának joga,

• Döntés Budapest 2024-es olimpiai pályázatáról 2017 
szeptemberében!
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Logók, szlogenek

• EOC EYOF logó                             Szlogen

They are going to be big.

• Győri EYOF logó                          Szlogen

A jelen tehetsége, a jövő példaképe!
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Kabalaállat

 Hugoo, a kakas.
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VIP kezelés

• VIP hotelek,
• VIP információs pontok,
• VIP szállítás, kiszolgálás,
• VIP fogadások, kísérőprogramok.
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Szállás, általános információs pontok

Szállás:

• VIP,

• TD, ITO,

• Bírók,

• Megfigyelő Program,

• Média,

• Turisták.

Általános információk: 

• Helyszíneken, főbb külső tereken versenyprogramról, győri nevezetességekről, 

közlekedésről, szállás- és étkezési lehetőségekről stb.
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Fáklyafutás

1. Fáklya meggyújtása Rómában 

2. Hazaszállításának megszervezése

3. Fogadása Győrben (Győr-Pér Nki Repülőtér)

4. Országos Fáklyafutás

5. Győri Fáklyafutás

6. Olimpiai láng meggyújtása a nyitóünnepségen
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Marketing tevékenység

• Plakátok és molinók a város különböző helyszínein (létesítmények, Pér Reptér stb.),
• Kiadványok (általános információk az EYOF-ról, önkéntes program stb.),
• EYOF pult minden meghatározó városi programon, illetve egyéb eseményeken is (pl. 

Utazás Kiállítás, Öt próba Rióba stb.),
• Folyamatos promóciós filmek készülnek (EYOF-ról, önkéntességről stb.),
• Az esemény honlapjának, közösségi felületeinek folyamatos tartalommal való 

feltöltése (www.gyor2017.hu),
• Rajzpályázat indul óvódásoknak és családoknak,
• Folyamatos megjelenések, aktivitás az eseményhez kötődően országosan is.

http://www.gyor2017.hu/
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Népszerűsítő termékek, ajándékok
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Szponzoráció

Az EYOF-ra kiemelt nemzetközi média figyelem és magas résztvevői létszám jellemző.

A számok tükrében 2015-ben a Tbilisiben
- 151 médium 250 képviselője volt jelen,
- összesen közel 40 ezer jegyet bocsájtottak ki a különböző versenyekre,
- a nyitóünnepséget pedig 14 ezer ember kísérte végig a helyszínen,
- 217 ünnepélyes díjátadó ceremóniát rendeztek.

A szponzor  egy ilyen esemény támogatásán keresztül közvetlenül kommunikációs 
kapcsolatba kerülhet a közönséggel. A sporthoz amellett, hogy jó ügyet szolgál, nagyon 
sok pozitív kép is társítható, a szponzorációs elemek könnyedén beépíthetőek egy 
vállalat marketingstratégiájába.

A szponzor és a szponzorált közötti mindkét fél számára győztes (win-win) helyzet.
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Nyitó- és záróünnepség, kísérő események

Nyitóünnepség: ETO Park

Záróünnepség: Radnóti utcai sporttelep

Kísérő programok:
- Dunakapu téri programok a közönség számára
- Fun Zone programok a sportolók, önkéntesek számára
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Média

• Televíziós közvetítések, sajtókezelés, fotósok kiszolgálása,
• Médiaközpont üzemeltetése,
• EYOF újság. 



Köszönöm a 
figyelmet!


