Název aktivity – rok 2020

Czech Truck Prix 2020

Datum konání akce

28. – 30. 8. 2020

Krátký popis aktivity

V roce 2020 proběhne 28. ročník Mistrovství Evropy závodních tahačů Czech Truck Prix. Autodrom
Most bude tak i nadále významnou součástí evropské série závodů, v naší republice unikátní. Sjíždějí
se lidé nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Hlavní závody tahačů (trucků) doplní doprovodné závody (Clio
Cup, Kia Lotos Race, a AUDI R8 LMS), včetně zajímavého doprovodného programu a Festivalu pro
truckery. Tyto evropské závody lákají nejen lidi zaměřené na motorismus, ale i laickou veřejnost.
Trucky mají v Mostě již svou tradici a staly se významnou součástí města Mostu a pomohly tak dostat
se na přední místo v turistické návštěvnosti. V loňském i letošním roce se konaly pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje a ministryně pro místní rozvoj a rádi bychom v této tradici pokračovali.
Uspořádání tradičních mezinárodních závodů a s tím i spojené zviditelnění a propagace celého kraje
a regionu i ČR. Podpora turismu, bezpečnosti silničního provozu a zvýšení atraktivity regionu
společně s podporou podnikání.

Cíle a odůvodnění aktivity

Typ aktivity

Sportovní, kulturní, společenská, propagační

Rozsah aktivit

Mezinárodní, celostátní

Cílová skupina

Čeští a zahraniční profesionální jezdci (závodníci), rodiny s dětmi, turisté a fanoušci ze zahraničí,
zahraniční, řidiči nákladní dopravy a tuzemská média (TV, rozhlas, novináři), široká cílová skupina

Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků aktivity
(nepovinné)
Místo realizace aktivity
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace

Do 100.000 osob
AUTODROM MOST a.s. (+ město Most - slavnostní defilé závodníků)
Hrubý odhad: 10 mil. Kč;
Vícezdrojové
AUTODROM MOST a.s.; AUTOMOTOKLUB MOST v AČR;
Součást evropské série závodů, v naší republice unikátní. Organizování mezinárodních sportovních
akcí, sportovních setkání, turizmu a dalších sportovně-společenských akcí s velkým pozitivním
mediálním a propagačním dopadem a podporou kraje a regionu, ve kterém je akce pořádána.

Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje

Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

AUTODROM MOST a.s. Tvrzova 5, Most
Jana Svobodová
Obchodní a marketingová ředitelka
+420 737 237 406
svobodova@autodrom-most.vz
Josef Zajíček, Předseda představenstva
Ústecký kraj, Automotoklub Most v AČR (spolupořadatel, p.s.), Centrála cestovního ruchu Czech
Tourism
Tisk – VLP, Borgis, Mafra, Czech News Center – Svět Motorů, Auto.cz, další regionální tiskoviny
Facebook, webové stránky AUTODROM MOST a.s. , Mostecké listy, KRUŠNOHOR zpravodaj,
Homér; Deník Mostecka, Svět Motorů, Deník Sport, Česká Televize; Newsletter Autodrom Most;
RoadShow
S ostatními projekty v rámci RS každoročně komunikujeme a nabízíme různé možnosti prezentace
v rámci konání akcí nejen na Czech Truck Prix vč. možné organizační spolupráce. Možnost umístění
banerů – celoročně, při akci krátká prezentace o přestávkách v celoplošných obrazovkách v rámci
přenosu.

