2009/2010

REKLÁMAJÁNLAT

Magyar Jégkorong Játékvezetők Egyesülete
www.hokibirok.hu

„Magyar jégkorong - Sikerre ítélve”
www.hokibirok.hu

Jégkorong.
Dinamikus, gyors, izgalmas.
Ízig-vérig modern sport, mely mind több rajongót hódít magának világszerte és
országhatárainkon belül is.
A hoki főszereplői azok az egymásnak feszülő sportemberek, akik elszántan,
megalkuvást nem ismerve küzdenek céljaikért a jégkorong-pálya palánkjain belül.
Ám a legizgalmasabb rangadó, a legnagyobb téttel bíró összecsapás is elképzelhetetlen
a játékvezetők, azon férfiak és nők nélkül, akik a szabályok betartatásával őrködnek,
hogy a jégen folyó erőpróba mindvégig nemes csata maradjon.
A jégkorong által képviselt értékek mind több szurkolót nyernek meg magunknak
Magyarországon is. Nem kis részben annak köszönhetően, hogy hazánkban a sportágak
közül az elmúlt két évtizedben a „hoki” ment át egyik legszámottevőbb fejlődésen.
Az itthon eleddig soha nem látott sportsikerek, a példa nélküli média- és
közönségérdeklődés egyrészről mind nagyobb felelősséget rak a sportág szereplőire,
így a játékvezetőkre is, másrészről új lehetőségeket is kínál.
A magyarországi játékvezetők elkötelezettek az iránt, hogy lépést tartsanak a sportág
előrelépésével. Ennek alapjait a bíráskodás folyamatos fejlesztése teremti meg.
A Magyar Jégkorong Játékvezetők Egyesülete meggyőződéssel hiszi, hogy a
jégkorongsport népszerűsége, a rá vetülő figyelem olyan partneri kapcsolatok
kiépítésének lehetőségét hordozza magában, amelyek révén minden érintett fél
számára kölcsönösen előnyös együttműködés indulhat meg.
Ennek jegyében állítottuk össze az alábbi reklámajánlatunkat, amelyet szíves
figyelmükbe ajánlunk.
Ezt fejezi ki jelmondatunk is: „Magyar jégkorong – sikerre ítélve”
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A Magyar Jégkorong Játékvezetők Egyesülete a Magyar Jégkorong Szövetséggel
együttműködésben biztosítja a játékvezetőket a hazai jégkorongmérkőzésekre.
A jégkorongmérkőzéseket három (bizonyos esetben négy) játékvezető vezeti, akik a
találkozó teljes időtartama alatt a mezőnyben, a küzdőtéren korcsolyáznak. Ítéleteik
meghozatalakor a figyelem középpontjába kerülnek, a közönség tekintete rájuk
irányul a kiállítások kiszabásakor. Az ilyen esetek mérkőzésenként 20-30 alkalommal
fordulnak elő.
A 2009/2010-es jégkorong-szezon szeptembertől áprilisig tart Magyarországon.
Ezalatt előreláthatóan 8-10 élő televíziós közvetítés lesz a bajnoki mérkőzésekről
(SPORT1-2), illetve összefoglalók lehetnek a nem közvetített mérkőzésekről (M1 és
DunaTV). A döntő minden találkozója képernyőre kerül a sporttelevízióban. A TVközvetítések alkalmával a játékvezető is sokszor látható a képernyőn 5-20
másodperces időszakokra.
Az internetes médiában is jelen van a jégkorong. Az index.hu oldalhoz szorosan
kapcsolódó jegkorong.blog.hu szakportál rendszeresen beszámol a játékvezetőkről,
és közzéteszi minden forduló összefoglalóját. A népszerű sportside.hu internetes
sportmagazin pedig hoki-magazinműsorokat szerkeszt.
A felnőtt bajnokikon kívül a különböző korosztályos utánpótlás-mérkőzéseken is
közreműködik a magyar játékvezetői gárda 50 játékvezetője. Ez összesen kb. 2000
megjelenést jelent egy szezonban, az ország teljes területén, többek között
Budapesten, Dunaújvárosban, Székesfehérvárott, Debrecenben, Győrben, Miskolcon,
Szegeden, Zalaegerszegen.
Az előttünk álló izgalmas és várhatóan élénk közönségérdeklődéssel övezett
szezonra szeretnénk egy különleges
partnereink számára.
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a játékvezetői mez hát vagy mell felületét,



a játékvezetők fejvédőjét,



honlapunk főoldalán való megjelenést (www.hokibirok.hu),



mérkőzés előtti civil ruházati megjelenést.

A felületeket együttesen és külön-külön is értékesítjük, a már meglévő
egyesületi és jégkorong-szövetségi reklám-megállapodásokkal összhangban.
Bízunk abban, hogy ez a lehetőség felkeltette érdeklődését. A további
részletekkel kapcsolatban készséggel adunk tájékoztatást az alábbi
telefonszámokon és email-címeken.
Szíves válaszát várva, tisztelettel,
Nagy Attila
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