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BEMUTATKOZUNK



A máriakálnoki Díjlovagló Fesztivál és Világkupa egy nemzetközileg elismert díjlovagló verseny. A rendezvénysorozatot 
2016-ban kezdtük el azzal a céllal, hogy egy évente ismétlődő nemzetközi díjlovagló fesztivált hozzunk létre, ahol a legjobb 
hazai lovasok a világ legjobbjaival mérhessék össze tudásukat. A máriakálnoki világkupa a póni korosztálytól egészen a 
felnőtt korosztályig minden kategóriában lehetőséget nyújt a magyar lovasok számára hazai színekben egy rendkívül szín-
vonalas versenyen minősítő pontokat szerezni a korosztályos Európa-bajnokságokra, illetve a felnőtt kontinens viadalokra 
és olimpiára. Emellett világkupa pontok gyűjthetők, melyek szükségesek a Világkupa döntőjébe kerüléshez.

A magyar felnőtt válogatott 2017-ben 36 év után először tudott újra felnőtt csapatot állítani a göteborgi Európa-baj-
nokságra. Ez a csapat 2019-ben céljául tűzte ki a Rotterdamban megrendezésre kerülő Európa-bajnokságot. Egy 
ilyen nemzetközi versenyen történő felkészülés nagy segítségül szolgál a kitűzött cél eléréséhez, hiszen hazai pályán 
versenyezhetnek a többi nemzetközi lovasokkal, valamint a meghívott bírók közül többekkel a Európa-bajnokságon 
is találkozni fognak. 

Szintén érdemes kiemelni, hogy a Máriakálnoki Díjlovagló Fesztivál Póni, Junior és Fiatal lovas kategóriában nemze-
tek díja versenyszámot is rendez, ahol a hazai fiatalok csapatként képviselhetik Magyarországot és versenyezhetnek 
a különböző országok csapataival. Nemzetek Díja versenyszámot 2017-ben rendeztük meg először, ahol a magyar 
fiatalok kiválóan szerepeltek, hiszen junior korosztályban ezüstérmesek lettek, fiatal lovas korosztályban pedig meg-
nyerték a nemzetek díját. 2018-ban már Póni lovas kategóriában is megrendezésre került a Nemzetek Díja verseny-
szám, ahol a magyar gyerekek az előkelő 4. helyen végeztek. Juniorjaink illetve Fiatal lovasaink pedig a bronzérmet 
szerezték meg.

Máriakálnoki Díjlovagló Fesztivál



A hazai és nemzetközi díjlovas körökben Máriakálnok neve jól cseng. Tizennégy év alatt Inge és Bernd Braun, va-
lamint Komjáthy György egykori Magyar Bajnok kialakítottak egy minden igényt kielégítő díjlovasközpontot, ahol az 
évek során számtalan CDI*** versenyt, magyar bajnokságot rendeztek. A Braun család hihetetlen vendégszereteté-
vel mind a lovasoknak, mind a nézőknek élvezetes és emlékezetes versenyhelyszínt tudott biztosítani. Ennek szel-
lemében vettük át ezt a gyönyörű létesítményt 2015. októberében Ács Róbert és Losonczy Anikó, elődeink példájára 
őriztük meg ezt a hagyományt. Az egyik fő célunk az volt, hogy a versenyrendszert tovább fejlesztve olyan, évente 
ismétlődő díjlovagló fesztivált hozzunl létre, ahol a legjobb hazai lovasok a világ legjobbjaival mérhetik össze tudá-
sukat. Mint azt az utóbbi három évben megrendezett Díjlovagló Fesztivál sikerei is mutaták, célunkat elértük, és a 
Máriakálnoki Díjlovasközpont neve továbbra is jól cseng a díjlovas sportágban.

Rendezvényünk színvonala egyre jobban elterjedt a világban, így az európai országok mellett már indiai, koreai és 
amerikai lovas is versenyzett a Fesztiválunkon.

Az elmúlt években számos Európa-bajnok, Világbajnok és olimpiabajnok is megtisztelte rendezvényünket részvéte-
lével. Mint például Lucie-Anouk Baumgürtel (hétszeres Póni Európa-bajnok), Benjamin Wendl (többszörös ifjúsági 
és fiatal lovas Európa-bajnok, illetve a német felnőtt válogatott tagja), Ulla Salzgeber (többszörös Európa-Világ és 
Olimpiai bajnok), Elena Sidneva (orosz olimpikon), Morgan Barbancon Mestre (spanyol olimpikon).

A verseny sikeres megvalósításán elkötelezett, tapasztalt csapat dolgozik. A sport szabályainak betartatása mellett a 
legfontosabb feladatunk, hogy a lehető legszínvonalasabb és leglátványosabb sportágnak mutassuk be a díjlovaglást.

A verseny helyszíne: 
Dressurzentrum Máriakálnok



Az elkövetkező időben a rendezvényt propagáló rendszeres és egyre gyakoribb megjelenéseken a támogatók azzal 
arányos felületeken kapnak, amilyen módon és mértékben támogatják a 2019. évi Nemzetközi Díjlovagló Fesztivált.

A versenyről szóló cikkek, beharangozók az eseményt megelőző hónapoktól folyamatos megjelenést kapnak a szak-
lapokban.

Az M4 Sportmagazin műrosprogramjában is helyett kapott a rendezvény, valamint a lovas magazinokban (Pegazus, 
Lovas Nemzet) jelentek meg cikkek.
2016-ban a 3 napos versenyre 11 nemzet 105 lovasa érkezett 127 lóval, majd 2017-ben a bővült program miatt már 4 
napos volt a rendezvény, ahol 17 nemzet 150 lóval vett részt, 2018-ban 13 nemzet 105 lovasa 120 lóval érkezett.

A szervezők nem titkolt vágya, hogy az elmúlt évi versenyrendezői sikerek megismétlődjenek és kiváló magyar ered-
mények szülessenek a hazánkban megrendezésre kerülő díjlovagló eseményen.

Kommunikáció



TÁMOGATÓI AJÁNLATOK



GYÉMÁNT Támogató ARANY Támogató

nettó 3.000.000 Forint nettó 2.000.000 Forint

Molinók, zászlók és egyéb reklámhordozók kihelyezése a verseny 
területén

Molinók, zászlók és egyéb reklámhordozók kihelyezése a verseny 
területén

Minden nyomtatott dokumentumban a logó és a név feltüntetése 
(prospektus, szórólap, startlista, eredménylista, mappa)

Minden nyomtatott dokumentumban a logó és a név feltüntetése 
(prospektus, szórólap, startlista, eredménylista, mappa)

Honlapon való megjelenés Honlapon való megjelenés

Céglogó elhelyezése az összes felületen és 
a “Nemzetek Díja” elnevezésű kupákon, díjakon Ünnepélyes díjátadások

A versenyhez köthető összes felületen való megjelenés 
(lótakaró, díjak, akkreditációs kártya)

Céglogó elhelyezése 1 kiválasztott versenyszám takaróin

Szponzorfal a tájékoztató alatt Online közösségi hálókon való megjelenés

VIP meghívó 12 fő részére VIP meghívó 8 fő részére

Megjelenés minden média felületen, 
ahol a rendezvény helyet kap

Repi anyagok felhasználása 
(Prospektus, toll, kulcstartó)

Folyamatos megjelenés a nagykivetítőn a szünetekben Folyamatos megjelenés a nagykivetítőn a szünetekben

Videó-és fotóanyag korlátlan biztosítása és felhasználási joga

Közös fotó a győztesekkel Közös fotó a győztesekkel

Szponzorfal Szponzorfal

Egyedi speciális igények megvalósítása 
pl.: a máriakálnoki lovarda (Dressurzentrum) biztosítása egy céges napra/
tréningre térítésmentes

Egyedi speciális igények megvalósítása



EZÜST Támogató BRONZ Támogató Támogató

nettó 1.000.000 Forint nettó 500.000 Forint nettó 100.000-500.000  Forint

Molinók, zászlók és egyéb reklámhordozók 
kihelyezése a verseny területén

Molinók, zászlók és egyéb reklámhordozók 
kihelyezése a verseny területén

Molinók, zászlók és egyéb reklámhordozók 
kihelyezése a verseny területén

Minden nyomtatott dokumentumban a logó 
és a név feltüntetése 
(prospektus, szórólap, startlista, eredménylista, 
mappa)

Minden nyomtatott dokumentumban a logó 
és a név feltüntetése 
(prospektus, szórólap, startlista, eredménylista, 
mappa)

Minden nyomtatott dokumentumban a logó 
és a név feltüntetése 
(prospektus, szórólap, startlista, eredménylista, 
mappa)

Honlapon való megjelenés Honlapon való megjelenés Honlapon való megjelenés

Ünnepélyes díjátadások Ünnepélyes díjátadások

Céglogó elhelyezése 1 kiválasztott verseny-
szám takaróin

Céglogó elhelyezése 1 kiválasztott 
versenyszám takaróin

Online közösségi hálókon való megjelenés Online közösségi hálókon való megjelenés Online közösségi hálókon való 
megjelenés

VIP meghívó 4 fő részére VIP meghívó 2 fő részére

Folyamatos megjelenés a nagykivetítőn a 
szünetekben

Folyamatos megjelenés a nagykivetítőn a 
szünetekben

Folyamatos megjelenés a nagykivetítőn a 
szünetekben

Közös fotó a győztesekkel

Szponzorfal Szponzorfal

Akkreditációs kártyán megjelenés



VERSENYSZÁMOK TÁMOGATÁSA
mértéke a kiosztott pénzdíj + tárgyjutalom



Csütörtök Péntek
Kiskör 2.500 € / 750.000 Ft Kiskör 3.000 € / 900.000 Ft

Póni Nemzetek Díja 2.000 € / 600.000 Ft Nagykör 5.400 € / 1.620.000 Ft

Junior Nemzetek Díja 3.000 € / 900.000 Ft Fiatal lovas Nemzetek Díja 3.350 € / 1.005.000 Ft

Gyerek 500 € / 150.000 Ft Világkupa 6.000 € / 1.800.000 Ft

Gyerek 500 € / 150.000 Ft

Szombat Vasárnap
Póni kategória 1.000 € / 300 000 Ft Gyerek kategória 750 € / 225.000 Ft

Junior kategória 2.000 € / 600.000 Ft Póni kategória 1.500 € / 450.000 Ft

Fiatal lovas kategória 2.500 € / 750.000 Ft Junior kategória 2.000 € / 600.000 Ft

Kiskör 2.750 € / 825.000 Ft Nagykör 7.000 € / 2.100.000 Ft

Világkupa Kűr 10.000 € / 3.000.000 Ft Fiatal lovas kategória 2.500 € / 750.000 Ft

VIP ASZTAL BÉRLÉS         1.800 €/4 nap/5 fő

VIP JEGY VÁSÁRLÁS         400 €/4 nap/ fő

A VIP SZOLGÁLTATÁS TARTALMAZZA

 ` Versenyszám elnevezése
 ` Logó a startlistán és eredménylistán
 ` Céglogó elhelyezése a lótakarón
 ` Megjelenés a versenyszámmal kapcsolatos minden 
nyomtatott anyagon

 ` Online közösségi hálókon való megjelenés

 ` Honlapon való megjelenés
 ` Molinó kihelyezés
 ` Reklámfilm vetítése a nagykivetítőn a szünetekben
 ` VIP jegy a támogatás mértékétől függően 1.500 € felett
 ` Kiállítói stand felállítása a verseny területén

AJÁNLAT

 ` Exkluzív kilátás a versenypályára a külön erre a célra 
kialakított elkülönített VIP- sátorban

 ` Korlátlan italfogyasztást egész nap
 ` Snack ételek fogyasztását

 ` Folyamatos felszolgálást
 ` Folyamatos információt a versenyről (startlista, 
eredménylista)

 ` Fotózási lehetőséget a győztesekkel





Kapcsolat:
Losonczy Anikó

ügyvezető igazgató/versenyigazgató
+36 70 633 1316

anikolosonczy@gmail.com

Ács Róbert
ügyvezető igazgató

+36 70 633 1311

Kisjuhász Anita
versenyszervező
+36 30 618 2139

dressurzentrumkft@gmail.com
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