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Zaproszenie do współpracy z Fundacją CABRIO POLAND 



Szanowni Państwo,

Fundacja CABRIO POLAND zaprasza do współpracy przy najbardziej 

energetycznych event'ach motoryzacyjnych, spod znaku cabrio w Europie. Od 

2016 roku, nasze imprezy odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób 

a rokrocznie kilkaset cabriolet'ów rusza z nami w poszukiwaniu przygód

i dobrej zabawy. Panująca na imprezach wspaniała rodzinna atmosfera 

przyciąga do siebie miłośników cabrio z całej Europy.

W pełni świadom potencjału jakim dysponujemy, zapraszam do współpracy 

która z pewnością zaowocuje wzajemnymi sukcesami.

Arkadiusz Szczepański

Prezes Fundacji
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Fundacja w liczbach

39 450 odwiedzających imprezę (2016-2021)

16 451 fanów na Facebooku

1427 publikacji o CABRIO POLAND

1230 kabrioletów podczas 6 edycji Festivalu

0 negatywnych opinii

11 345 170 zł ekwiwalentu medialnego



Podsumowanie przekazów medialnych

Telewizja Radio Internet Prasa TVP Polsat TVN TVN Turbo

10%

23%

12%

55%

12%

31%

11%

46%





Kto jest naszym
odbiorcą?

› zwykle mężatka
› dbająca o wygląd
› niezależna
› status: średni lub wyższy
› organizatorka czasu wolnego
› podziela pasję męża

Kobieta 20 - 85 lat

› zwykle mąż
› dbający o auto
› niezależny
› status: średni lub wyższy
› pasjonat motoryzacji

Mężczyzna 22 - 85 lat

› biorący aktywny udział w aktywnościach
› odwiedzające imprezę z rodzicami lub w grupach
› focusujące się na gifty/nagrody/niespodzianki
› w przypadku młodzieży - wybierające marki fun

Dzieci i młodzież 7 - 18 lat



Z uśmiechem
dla Sponsora

Sponsor, dla którego szeroki 
dostęp do potencjalnego 
klienta jest niezwykle 
ważny, znajdzie na 
imprezach organizowanych 
przez Fundację CABRIO 
POLAND, wiele okazji do 
promocji własnej marki.



Z uśmiechem dla Sponsora

realizowane w największych miastach 

w kraju (AMS)

Kampanie outdoor’owe
oraz telewizyjne spoty reklamowe w 

wybranych stacjach TV (POLSAT, TVN, TVP)

Billboardy sponsorskie
i akcje sezonowe (ESKA SUMMER CITY)

Kampanie promocyjne

W ramach współpracy sponsorskiej, Fundacja CABRIO POLAND realizuje kampanie promocyjne imprez w oparciu o wykorzystanie szerokiego 

spektrum narzędzi reklamowych:



Z uśmiechem dla Sponsora

i komunikacja w mediach społecznościo-

wych

Kampanie reklamowe 
oferujemy własne pojazdy z dedykowanym 

brandingiem sponsora

Branding pojazdów
(wyprawy, eventy jednodniowe)

Imprezy dedykowane



Analiza sponsoringowa
Ave publiczności w których były obecne elementy sponsorów

11 237 659 zł

2021

8 356 117 zł

2020

1 361 253 zł

2017

3 493 070 zł

2018

6 465 092 zł

2019



Imprezy Fundacji CABRIO POLAND

1000 km
trasy

3 dni
niezwykłych

przygód

Zwiedzanie
cerkwi i zamków

Idealna okazja
do prezentacji

marki

The International
Morgan Meeting

27-29.05.2022, Arłamów

Naszą imprezę odwiedzi ponad 50 załóg Morgana za całej Europy, głównie 

Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Czech. W Bieszczadach każda atrakcja wydaje się 

ciekawsza od poprzedniej, nie sposób więc wybrać tę najciekawszą. Podjęliśmy 

wyzwanie. Bieszczady to zielone płuca polski. To tutaj znajduje się mnóstwo 

zabytków, cerkwi, ruin zamkowych oraz uzdrowisk. To także tajemnice 

poszczególnych obiektów, tych, które sięgają najwyżej, które nie mają sobie 

równych, od których próżno szukać starszych w kraju, Europie czy na świecie.



The International Morgan Meeting
27-29.05.2022, Arłamów



7 Międzynarodowy Festival Cabrio Poland
04.08-07.08.2022, Żnin



Imprezy Fundacji CABRIO POLAND

7 Międzynarodowy
Festival Cabrio Poland

04.08-07.08.2022, Żnin

VII MIĘDZYNARODOWY FESTIVAL CABRIO POLAND 2022 odbędzie się 

w Żninie, a dokładnie na terenie CUKROWNI ŻNIN. Wyjątkowe, industrialne 

wnętrza obiektu, region ze swymi ciągle nieodkrytymi zagadkami i mocno 

międzynarodowy repertuar gwiazd, które pojawią się na festiwalu, sprawią, że 

atmosfera wydarzenia będzie wyborna.

To będą trzy piękne dni, wypełnione mnóstwem atrakcji na najwyższym 

poziomie, godnym VII edycji CABRIO POLAND!

› Historyczna podróż do czasów pierwszych piastów pełna niespodzianek 

 i zagadek

› Rodzinny Rajd Historyczny

› Muzyczny wieczór z międzynarodowymi gwiazdami

› Kolacja integracyjna oraz występy artystów w lokalizacji zapierającej dech 

 w piersiach

› Bicie rekordu w otwieraniu dachu



7 Międzynarodowy Festival Cabrio Poland 2022
04.08-07.08.2022, Żnin



Imprezy Fundacji CABRIO POLAND

400 km
trasy

Ponad 100
cabrio na trasie

20
nadbałtyckich

kurortów

Summer Patrol

23-26.06.2022, Gdańsk - Międzyzdroje

Organizowany raz do roku, w drugiej połowie czerwca, czyli na starcie sezonu 
wakacyjnego przejazd miłośników cabrio wzdłuż linii brzegowej Bałtyku. Start 
patrolu zaczyna się na Wyspie Sobieszewskiej, a kończy na Międzyzdrojach. W 
imprezie rokrocznie zgłasza chęć udziału ok 150 ekip z całego kraju, impreza 
ma charakter otwarty i skupia wokół siebie miłośników wiatru we włosach, czyli 
właścicieli kabrioletów. Rokrocznie zwiedzamy wyjątkowe miejsca na mapie 
kurortów nadbałtyckich, przyciągając uwagę nie tylko miłośników wiatru we 
włosach. SUMMER PATROL to ok. 400 km trasy i 10 razy tyle pozytywnych 
wibracji!

Idealna okazja
do prezentacji

marki



Summer Patrol
23-26.06.2022, Gdańsk - Międzyzdroje



Imprezy Fundacji CABRIO POLAND

1200 km
trasy

Ponad 20
cabrio na trasie

20 kurortów
nad Adriatykiem

01.05-07.05.2022, Chorwacja

Ktoś powie, takiej majówki jeszcze nie było i ma rację, bo to co przygotowa- 

liśmy dla Was zaskoczy nawet wybrednych podróżników w cabrio. Chorwacja, 

czyli ten wyjątkowo malowniczy i gościnny kraj położony nad Morzem 

Adriatyckim stanie się miejscem wyjątkowej wyprawy w niecodziennym 

wydaniu.  Wiosenna wyprawa wzdłuż wybrzeża Adriatyku, pokaże nam 

wszystko to, co najpiękniejsze o tej porze roku. Naszą przygodę rozpoczniemy w 

miejscowości Motovun nazywanej perełką środkowej Istrii a zakończymy w 

miejscu nazywanym perłą Dalmacji, w mieście Dubrowniku.

Idealna okazja
do prezentacji

marki

Wyprawa
Cabrio Adriatica



Wyprawa Cabrio Adriatica
01.05-07.05.2022, Chorwacja



Imprezy Fundacji CABRIO POLAND

1600 km
trasy

Ponad 20
cabrio na trasie

20 atrakcji
widokowych

na trasie

18.09-26.09.2022, Włochy

Kiedy słyszysz, że ktoś wybiera się do Włoch to na myśl od razu przychodzi 

słońce, wino i oczywiście wspaniała włoska pizza. U nas będzie nieco inaczej… 

Naszą wielką, włoską przygodę zaczniemy w Portofino a zakończmy w  samym 

sercu Sycylii, czyli w Katanii. Z miasta pełnego miłości ruszymy do jednego 

największych miast w całych Włoszech, zwiedzimy Wybrzeże Liguryjskie z jego 

atrakcjami, zawitamy do Cinque Terre, zwiedzimy Pompeje, słynne też Costiera 

Amalfitana, nie zapominając o pięknie włoskich prowincji…

Idealna okazja
do prezentacji

marki

Wyprawa
Cabrio Italia



Wyprawa Cabrio Italia
18.09-26.09.2022, Włochy



Imprezy Fundacji
CABRIO POLAND

2022

4-7 sierpnia
7 Międzynarodowy Festival CABRIO POLAND

24-26  czerwca
Summer Patrol

2 kwietnia
Otwarcie sezonu CABRIO POLAND

4-10 września
Wyprawa Cabrio Istria

18-25 września
Wyprawa Cabrio Italia

1-7 maja
Wyprawa Cabrio Adriatica

31 grudnia - 2 stycznia
Sylwester CABRIO POLAND

27-29 maja
The 2nd International Morgan Meeting

30 maja - 6 czerwca
Wyprawa Cabrio Balkanica

8-10 kwietnia
Wiosna w Berlinie

17-19 czerwca
Wyprawa szlakiem Twierdzy Szyfrów



Na naszych imprezach

Ekspozycja
targowa

Promocje
on-line / off

Branding
terenu

Hostessy

Działania
konferasjerów

Branding
strefy

Branding
pojazdów

Branding
sceny



Na naszych imprezach



Na naszych imprezach



Na naszych imprezach



Zaufali nam

Patronat



Gościmy media



Gościmy media



Zapraszamy do współpracy przy najbardziej energetycznych eventach 2022.

Współpraca

Kontakt

#samipozytywniludzie

www.cabriopoland.com
a.szczepanski@cabriopoland.com

+48 792 701 570Arkadiusz Szczepański
Szef Watahy

Mittnewalder Str. 12
10 691 Berlin


