


Een pad dat de oprichting en organisatie van grote
landelijke competities omvat, zoals de C1 Learn &
Drive Trophy en de Single Seater Series, en
evenementen voor enkele van de meest
gewaardeerde bedrijven in de sector, met de
nadruk op Grupo Salvador Caetano, Grupo
Santogal, Grupo C. Santos VP of SIVA.

OVER
Motor Sponsor, opgericht in 2017, is een
bedrijf gespecialiseerd in het organiseren
van auto-evenementen, een gebied waarin
het commerciële en sportieve aspecten
combineert.



GEZICHTSVERMOGEN
Als team stellen we onze diepgaande
kennis en ervaring in de
automobielsector ten dienste van de
behoeften en vereisten van elke klant,
met als doel een gepersonaliseerde
strategie te creëren die effectief
beantwoordt aan de gestelde doelen.

Road Show | Test Drive | Road Trip | Circuit
Team Building | Off Road | Shooting





Lorem ipsum dolor

De C1 Learn & Drive Trophy is de grootste single-brand
competitie die op nationale bodem wordt gehouden. Met
een gemiddelde startopstelling van 40 auto's op het circuit,
gevormd door de opwindende en oneerbiedige Citroën C1, is
de trofee het ideale podium voor zowel ervaren als onervaren
coureurs om te genieten van raceweekenden die worden
gekenmerkt door concurrentievermogen, goede sfeer en
eerlijk spel tegen de klok.

Met een focus op constante innovatie, introduceert het 2022-
seizoen van de C1 Learn & Drive Trophy een kalender met
twee onafhankelijke formaten, Mini-Endurance en Endurance,
en een ongekende Arrive & Drive-modaliteit, die elke
deelnemer en elk team voorziet van de realisatie van een
volledig sleutelklaar tijdperk.

CONCEPT
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3 seizoenen
(2019 - tot heden)

+ 500 piloten
+ 60 teams
11 dagen
6.160 minuten baantijd (in race)

GESCHIEDENIS
OPENBARING

Facebook | Troféu C1 Learn & Drive
6276 volgers
337 957 paginabereik

Instagram | @trofeuc1
4637 volgers
72.205 paginabereik

Youtube | Motor Sponsor
1.270 abonnees
+38H live stream (2020)

NUMMERS
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Preview van het seizoen en elke competitie;

Overzicht van alle ritten en belangrijkste
incidenten;

Exclusieve interviews voor coureurs en teams.

INHOUD

Uitgebreide dekking van het volledige seizoen van
de C1 Learn & Drive Trophy, door het creëren van
een breed scala aan inhoud voor verspreiding op
verschillende mediaplatforms:

Videooverzicht van alle evenementen die
op tv-zenders worden uitgezonden;
Aanwezigheid in de belangrijkste
gespecialiseerde media;
Persberichten gespecialiseerd en
generalistisch;
Livestream-uitzending van alle races (nog
te bevestigen);
Exclusieve interviews tijdens het
evenement met de coureurs en teams;
Creatie van exclusieve inhoud voor sociale
netwerken Facebook en Instagram;
Fotogalerij van alle evenementen.

OPENBARING

COMMUNICATIE
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Van 22 tot 24 juli 2022 verwelkomt het Autódromo
Internacional do Algarve de fantastische C1-ploeg voor een
onvergetelijke race. 60 teams uit vijf landen worden verwacht
voor een enkel evenement en als zodanig zijn er reglementen
die voldoen aan de technische specificaties van elk land,
waardoor vijf klassen ontstaan: BE | FR | PT | VK | NL.

Op regelgevend niveau blijft het format dat werd gebruikt in
de 2019-editie behouden, waarin de 1e en 2e geclassificeerde
49 seconden uit elkaar eindigden. Elk team moet 15 verplichte
stops maken: 5 van 360 seconden en 10 van 120 seconden.
Elke piloot zal minimaal 60 minuten en maximaal 95 minuten
moeten rijden.

CONCEPT





DEELNAME KOSTEN

Bij inschrijving op 24H Portimão heeft elk team recht op:
Registratie van 3 tot 8 Chauffeurs;
2 uur getimede training,
24 uur racen,
Ruimte in gedeelde garage,
Livestream-uitzending van de hele race.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3.500 + btw (indien van toepassing).

Voor degenen met een C1 heeft de organisatie ook een pakket met registratie en technische
assistentie inbegrepen, evenals alle andere kosten (banden, benzine, remmen, smeermiddelen).
Met deze service hoeven de teams zich alleen maar zorgen te maken over het verzenden van de
auto naar het Autódromo Internacional do Algarve en komen opdagen om plezier te hebben!
De prijs van dit pakket is € 6.000 + btw (indien van toepassing).





ANDERE DIENSTEN

De organisatie heeft andere soorten diensten beschikbaar die interessant kunnen zijn om
Teamlogistiek te vergemakkelijken:
Transport van C1 van het land van herkomst naar Portugal,
Boeking van accommodatie voor het team.

Als je met een team wilt deelnemen en geen auto of technische assistentie hebt, heeft de
organisatie een all-inclusive optie:
Kant-en-klare autoverhuur voor PT-klasse, technische assistentie, verbruiksgoederen (banden,
benzine, remmen, smeermiddelen), registratie, onderhoud en autotransport.
Deze optie kost € 8.500 + btw (indien van toepassing).

Om de registratie te voltooien, kunnen de teams naar onze website www.motorsponsor.pt
gaan of de contacten aan het einde van de presentatie gebruiken.





ORGANISATIEGEBIEDEN

DECORATIERUIMTEN





Bedankt!

ricardo@motorsponsor.pt
+351 915 790 865

VERTROUWELIJK:
De hierin opgenomen informatie mag in geen geval aan onbevoegde derden worden verstrekt.


