Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid
bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz.
A Magyar AMSE keresi minden olyan partnerét, aki a sport és Magyarország
legnépesebb autósportja, a Rally szerelmese.
Tisztában vagyunk azzal, hogy sikereket elérni csak közös, jól kialakított munkával,
kiegyensúlyozott feltételek mellett lehetséges. Ez utóbbihoz elengedhetetlen
olyan partnerekkel való együttműködés, akik képesek szponzorálni, támogatni egy
jó célért, egy megtérülő sport és üzleti sikerért.
A támogatási formák marketing tevékenységként kerülnek elszámolásra.

Köszönettel:
Magyar Miklós
Magyar AMSE

A rally, ember és technika együttes harca a másodpercek ellen. Olyan szakág ahol a forgalom
futamai vonzzák a legnagyobb közönséget. 5 szereplője van: sofőr, navigátor, szervizcsapat,
közönség, szponzorok.

A rallysport, mindamellett, hogy a technika és az ember teljesítményét egyaránt méri, napjaink
egyik legjelentősebb reklámhordozójává vált.
Kevés olyan sport van, ami egyszerre két fontos reklámhordozóval is rendelkezik. Ez pedig az
autó, és maga a versenyzőpáros. Ha egy néző meglát egy versenyautót (a megszokott színben
és reklámfelülettel), azonnal beazonosítja a versenyzőpárossal úgy, hogy a versenyzőknek
nem is kell jelen lennie.
 Autó
 Overáll, sisak
 Szervizsátor, szervizbusz
 Csapatruházat
 Sajtóanyagok











minél több versenyen való indulás, minél több befejezett verseny
az év elején megbeszélteket teljesíteni
sikeres eredmények
média megjelenés (TV, Internet, újságok)
megfelelően elhelyezett, jól látható matricák
ruházaton a felületek kihasználása
plakát és szóróanyag készítése, melyet a szervizparkban szétosztásra kerülnek
folyamatos tájékoztatás
rendezvényeken való megjelenés

Számunkra a szponzorrációs kapcsolat nem csak összeg átadásáról szól, hanem kölcsönös
kiszolgálásról, pl. sajtótájékoztatók, egyéb média megjelenések biztosítása, a versenyautó
bemutatása bizonyos kiállításokon, vagy a versenyzőpáros részvétele bizonyos
rendezvényeken.

Az Magyar Nemzeti Autósport Szövetség versenynaptárában tervezett futamaink.
Eger Rallye
Miskolc Rally.
Bükfürdő Rallye
Veszprém Rallye
Baranya Kupa
Kassa Rallye
Budapest Rallye
Mecsek Rallye
+ 1 külföldi futam (Ausztria)
+ 1 ”buli” futam (Mikulás Rally)

Ifj. Magyar Miklós vagyok 1984-ben Szombathelyen születtem.
A Magyar Rally Bajnokság I. osztályában versenyzem.
Pályafutásom 1998-ban indult. Első évben a Gokart ICA Junior Magyar
Bajnokságban a 3. helyet szereztem meg.
Következő évben megnyertem a Junior Magyar Bajnokságot és a Zóna
Európa Kupában a 2. helyen végeztem.
2000 és 2001-es évadban már a felnőttek között a bajnokság 2. helyét
sikerült megszerezni, a felnőtt Zóna Európa bajnokságban pedig a 3.
helyet.
2002-ben már felnőtt Magyar Bajnoki címet szereztem, az európai
megmérettetésben pedig a 2. helyen végeztem.
2003 volt pályaversenyző pályafutásom legjobb éve: Magyar Bajnoki cím,
Zóna Európa Bajnoki cím. Ezek mellett a pályaautó gyorsasági
bajnokságban két 2. és két 1. helyet szereztem formula autóval.
2004-ben kezdtem Rally-s pályafutásomat. Év végén, a Magyarországon
legerősebb, legnépesebb kategória az N4, 6. helyén fejeztem be az évet.
2005-ben és 2006-ban ugyanebben a kategóriában versenyeztem, sok
technikai probléma miatt a 4. illetve a 7. helyen végeztem.
2007-ben új csapattal, nagy küzdelemmel, az év végi 2. helyet szereztem
meg.
2008-ban a további sikeres folytatást az anyagiak hiánya nagymértékben
hátráltatta, több alkalommal sajnos futamot is ki kellett hagyni.
2009-ben a szerényebb anyagi háttér miatt új kategóriát választottam a
Rally I. osztályban. Az N2-es csoport meghozta a várva várt eredményt,
hiszen mind a kategóriában, mind a Suzuki márka kupában bajnoki címet
sikerült elnyernem.
2010-ben egy új, magasabb kategóriában sikerült bizonyítani A6-ban
bajnoki címet szereztünk.
Kérem Önöket, ha módjukban áll, szponzori támogatással egyesületemet,
pályafutásomat segíteni szíveskedjenek.
A támogatói szerződés feltételeinek megfelelően, jelentős reklám
lehetőséget biztosítunk elsősorban a versenyautón, szervizautókon,
ruházaton. Autó és sport témájú nyomtatott sajtótermékekben, országos
és helyi tv-csatornák műsoraiban valamint különböző honlapokon. Igény
esetén, céges rendezvényeken versenyautóval való megjelenést tudunk
biztosítani.
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2014-15 Terv egy új, nem bérelt, saját R3-as versenyautóval indulni
Magyarország nívósabb futamain, majd év végén egy külföldi
megmérettetés.
Bízom sikeres együttműködésünkben.
Tisztelettel: Magyar Miklós tel.:0036 30 9466 095 tel.:0036 30 235 11
e-mail: m.miki@bonuskft.com web: bonuskft.com

Budai Annamária, 1984-ben született Kaposváron.
2004-ben kezdte pályafutását, 2005 óta az Országos Magyar Rally
Bajnokság I. osztályában versenyzik. Emellett a z I. osztály egyik
meghatározó rally csapatának, a Budai Team koordinátora.
2005 óta az N csoportos bajnokságban navigál.
2006-ban 3. helyen végzett az N csoportos és az N4 kategória
bajnokságában.
2007-ben megnyerte az N csoportos, N4 kategória és a Murva
Kupa N csoportos Bajnokságát, emellett év végén megkapta az
év legeredményesebb női navigátor díját is.
2008 óta Ifj. Magyar Miklóssal versenyzik, ebben az évben főleg
részeredményben voltak sikerek.

2009-ben megszerezte az N2 kategória és a Suzuki Swift Kupa
bajnoki címét.
2010-ben A6 Magyar Bajnoki cím.
„Ifj. Magyar Miklóssal egy nagyon jó párost alkotunk. Egyidősek
vagyunk, ugyanolyan családi hátérrel rendelkezünk és nagyon jól
megértjük és kiegészítjük egymást az autóban. Kijelenthetem,
hogy mindkettőnket egy cél vezérel, minél több versenyen
elindulni, minél több bajnoki címet szerezni.”

WRC3 Citroen DS3 R3
~25’000’000Ft

~85’000€

Kategóriák: Az FIA Európai Regionális Bajnokságában elfogadott gépkocsik.
N1
N2
N3
N4
S2000
A5
A6

R1A
R1B
R2A
N4
R1A
R2B

S1600
A7
R3

kétkerékhajtás
kétkerékhajtás
kétkerékhajtás
négykerékhajtás
négykerékhajtás
kétkerékhajtás
kétkerékhajtás

szívó benzinüzemű
szívó benzinüzemű
szívó benzinüzemű
benzinüzemű+turbó
szívó benzinüzemű
szívó benzinüzemű
szívó benzinüzemű

1400ccm-ig
1401-1600ccm-ig
1601-2000ccm-ig
2000ccm felett
2000ccm-ig
1400ccm-ig
1401-1600ccm-ig

kétkerékhajtás
kétkerékhajtás

szívó benzinüzemű
szívó benzinüzemű

1600ccm-ig
1601-2000ccm-ig

