PRISLISTE 2013
Alle priser er opgivet excl. moms.

Copenhagen Historic Grand Prix er dansk motorsports flagskib, og det køres nu for
12 gang midt i København, et racerløb som giver action, - dramatik, - fuld fart og
underholdning for hele familien.
Det er her, vi den første weekend i august hvert år fejrer historiske racerbiler og
berømte kørere, især vores danske ikoner, men også udenlandske stjerner.
CHGP er en kulturhistorisk fortælling om racerbilens udvikling fra motorsportens
barndom. Så kom med og oplev 200 kørere fra hele Europa og deres fantastiske
biler fra 1930 til 1981.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Dette dokument skal behandles fortroligt. Indholdet må ikke videregives, mangfoldiggøres,
udnyttes eller afslører uden vor udtrykkelige tilladelse. Alle rettigheder er forbeholdt Copenhagen
Historic Grand Prix.

Sving

Catering
Vi tilbyder catering til deres kundeevent, enten som catering serveret af vore tjenere i deres
telt, kolde og varme drikke, grill pølser, sandwich eller hvad man nu kunne ønske sig, Firmaet
kan også selv sørge for forplejning, mod at betale catering afgift til CHGP.
< 100 personer
100-300 personer
> 300 personer
Drikkevarer købes hos CHGP

5.000,10.000,20.000,-

Indgangsportal

Der er 5 sving som kan sponsoreres
• Svinget ved Bellahøj Syd
• Svinget ved Hulgårdsvej/Hvidkildevej
• Svinget Hulgårdvej/Borups Allé
• Svinget ved Busterminal
• Svinget Frederikssundsvej
Markedsføringsværdien for et sving-sponsorat
er stor og der er optimal eksponering på TV
og god omtale fra speakerne.

Pris

40.000,-

Der er 3 indgange med plads til firmabannere. Det giver en god eksponering med 25.000
publikummer som bevæger sig forbi i weekenden.
Bellahøj Syd
Hulgårdsvej/Hvidkildevej
Frederikssundsvej
Hver indgang har plads til 40 m2 bannere

25.000,25.000,25.000,-

Klassesponsorat

El skal købes igennem CHGP.
Egne generatorer er ikke tilladt.

Pris pr. A (min. 10 A)

Løbsprogrammet tæller 10 forskellige klasser. At være klassesponsor giver retten til at sætte
virksomhedens navn eller logo på bilerne i klassen, i form af 3 streamers (10 x 50 cm.) samt
omtale fra speaker og
TV under løbets afvikling.
Royal Pro/Am
Øvrige klasser

Strøm

25.000,15.000,-

110,-

Telt

Bro

Vi formidler telte i alle størrelser til deres
arrangement, teltene er af høj kvalitet, og
kan forsynes med gulve og inventar efter
ønske. Vi er behjælpelig med at finde
teltet til netop deres arrangement.

Alle racerbaner har broer, som er
nødvendige når publikum skal krydse
banen. CHGP har hele 3.

Pris

Efter aftale

Hegn, H 110 cm på fod / pris pr. m.

Toilet, 2 stk. m/tank

35,-

Pris:
Hulgårdsvej/Hvidkildevej
Frederikssundvej
(Bellahøj Syd)

4.000,-

Tv
Der kan lejes TV og storskærme, så standens gæster følge løbet medens de spiser
og hviler sig blandt kolleger.
Eksponering på TV, tv-spottet sendes mellem heatene. Virksomheden sørger selv for
produktion efter TV selskabs retnings
linjer.
Spot max 20 sek.
7.500,Spot max 40 sek.
15.000,Storskærm 15 m2, inkl. strøm*
*Selvrisiko på 5.000 DKK

40.000,-

Banner
Banner over banen (15x0,7m)

75.000,75.000,(75.000,-)

15.000,-

Classic Club, endags
Entre, endags
Entre m/tribune

Pris

0-24 stk.
1.125,240,350,-

>25 stk.
1.125,200,320,-

2.120,-

Udstillingsområde

Annonce i program
Der trykkes et 30 siders program i 10.000 eksemplarer,
med løbs program, relevante artikler og annoncer om
motorsport, et program af en kvalitet som publikum
gemmer år for år.
Annonce i program

fra 5.000,-

Bander reklame
Målområdet på Bellahøjvej, giver god eksponering under
opløbet og når mestrene kåres på præmiepodiet.
Classic Club og VIP området benyttes primært til
firmaarrangementer, hvorfor reklamer her får god
respons, og TV dækning er en selvfølge i området.
Pris pr. 5 meter

5.000,-

Bannere overfor en af de mange publikumstribuner med
op til 500 pladser giver god eksponering overfor
publikum.
Pris pr. 5 meter

5.000,-

Uspec. Placering
Pris pr. 5 meter

2.500,-

Udgifter til produktion af bandereklamer afholdes af udstiller. Ophængning foretages af CHGP.
Bandereklamer leveres på et bøjeligt materiale (vinyl eller lignende) og skal være 70 cm høje med et bindehul i hvert
hjørne + pr. meter, hvis bandereklamen er mere end 1 meter i længden.

Udstillingsområderne varierer fra 9 m2 og op til 500 m2, henholdsvis på asfaltareal eller
græsareal. Inkluderet i udstillingsprisen følger et antal billetter med til
udstillerpersonalet afhængig af areal størrelsen.
10 m2 på asfalt - inkl. 2 weekendbilletter
10 m2 på græs - inkl. 2 weekendbilletter
50 m2 på græs - inkl. 5 weekendbilletter
100 m2 på græs - inkl. 10 weekendbilletter
200 m2 på græs - inkl. 20 weekendbilletter
300 m2 på græs - inkl. 30 weekendbilletter
400 m2 på græs - inkl. 30 weekendbilletter

5.000,5.000,12.000,20.000,35.000,50.000,60.000,-

