W ciągu zaledwie czterech lat od swojego powstania, motocyklowa ekipa LRP Poland,
wypracowała sobie status jednego z najlepszych i najbardziej utytułowanych zespołów w
mistrzostwach Polski. Potwierdzają to wywalczone dwukrotnie z rzędu tytuły mistrzów Polski
kategorii Supersport, tegoroczne wicemistrzostwa kategorii Superstock 1000 i Superbike, a także
szereg zwycięstw zarówno w mistrzostwach Polski, jak i w międzynarodowej serii Alpe Adria i
Pucharze Europy .

LRP Poland od samego początku stawia na
najlepszych. Nasz główny reprezentant, Marek
Szkopek, to bezapelacyjnie jeden z najlepszych
Polskich zawodników wyścigowych, wielokrotny
mistrz kraju, zdobywca pucharu Europy oraz
tytułu mistrza Europy. Jesteśmy także jedynym
oficjalnym polskim zespołem marki Pirelli,
wyłącznego dostawcy ogumienia w mistrzostwach
świata Superbike i Supersport. Po licznych
sukcesach w kraju, ekipa planuje dalszy rozwój,

stąd jej wrześniowy start w kończącym sezon
2014, prestiżowym, 24-godzinnym wyścigu
mistrzostw świata World Endurance, 24H Le
Mans we Francji. Motocykliści LRP Poland nie
tylko ustawili się na starcie jako jedyna ekipa z
Polski, ale też z solidnym wynikiem dojechali do
mety najtrudniejszego wyścigu motocyklowego
na świecie, odnosząc
sukces
nie
tylko
sportowy, ale także marketingowy i wizerunkowy.
Start w Le Mans cieszył się nie tylko ogromnym

zainteresowaniem internautów, ale również
mediów, w tym licznych stacji radiowych. Za
obsługę medialną zespołu LRP Poland
odpowiada najbardziej doświadczona w polskim
sporcie
motorowym
agencja
PR-owa
Media4Racing, kierowana przez eksperta
MotoGP telewizji Polsat, Michała Fiałkowskiego.
Efektem współpracy jest m.in. prężnie działający
Fan Page na Facebooku, a także regularna
dystrybucja najnowszych informacji o ekipie do

kilkuset przedstawicieli mediów i redakcji.
Tak zrodził się pomysł aby w sezonie 2016
wystartować w pełnym cyklu mistrzostw świata
jako fabryczna ekipa producenta opon Pirelli oraz
producenta motocykli BMW. Przyszłoroczny
kalendarz składał się będzie przynajmniej z
pięciu wyścigów i rozpocznie od zmagań w Le
Mans w połowie kwietnia. Kolejne wyścigi odbędą
się na francuskich torach Magny-Cours i Le
Castellet, w niemieckim Oschersleben, japońskiej

Suzuce. Organizatorzy pracują nad dodaniem do
kalendarza większej ilości rund; możliwe, że
łącznie aż dziewięciu. Wyścigi trwają od sześciu
do 24 godzin. Jak dokładnie wyglądają zmagania
World Endurance? Trzech zawodników reprezentujących jeden z pięćdziesięciu zespołów
zmienia się za kierownicą motocykla, którym
pokonują dystans całego wyścigu. W przypadku
wyścigów 24-godzinnych zawodnicy rywalizują
bez przerwy przez całą dobę, zmieniając się
podczas krótkich wizyt w alei serwisowej, tzw.

pit-stopów, podczas których ekipa zmienia opony
i uzupełnia paliwo. W trakcie wyścigu w Le Mans
motocykliści LRP Poland pokonali włącznie ponad
siedemset okrążeń toru o długości czterech
kilometrów, co dało łączny dystans trzech tysięcy
kilometrów. Kultowy wyścig Le Mans zgromadził
w tym roku na trybunach toru aż sto dwadzieścia
tysięcy kibiców. To dwa razy więcej niż może
pomieścić Stadion Narodowy w Warszawie i tyle,
ile średnio pojawia się na trybunach podczas
wyścigów Formuły 1 czy MotoGP. Na starcie

ustawili się najlepsi zawodnicy świata, jak były
wicemistrz świata kategorii Supersport, obecnie
startujący na pełen etat w MotoGP Broc Parkes,
czy zwycięzca tegorocznego wyścigu MŚ Moto2
Anthony West. O ile Le Mans uważany jest za
najtrudniejszy i najsłynniejszy wyścig motocyklowy na świecie, o tyle inna runda World
Endurance, osiem godzin na japońskim torze
Suzuka, uważany jest za najbardziej prestiżowy.
Zwycięstwo w nim otwiera zawodnikom drzwi do
startów w najlepszych zespołach MotoGP czy
World Superbike. Tak było również w tym roku.
Niemal natychmiast po lipcowej wygranej w

Japonii, młody Holender Michael van der Mark
podpisał z Hondą fabryczny kontrakt na starty w
MŚ Superbike. Podobna frekwencja, zarówno
jeśli chodzi o zawodników, jak i kibiców, ma
miejsce również podczas pozostałych rund World
Endurance, czyniąc cykl jednym z najpopularniejszych zawodów sportowych na dwóch
kołach u boku żużlowej Grand Prix, MotoGP i
World Superbike. Można powiedzieć, że World
Endurance to wyścigowy Rajd Dakar czy
odpowiednik piłkarskiego mundialu.

Państwo również mogą stać się częścią
wielkiego, polskiego sukcesu na światowych
arenach mistrzostw świata World Endurance.
Zespół LRP Poland, jako fabryczna ekipa BMW i
Pirelli, planuje dwuetapowe przedsięwzięcie,
którego celem jest zdobycie tytułu mistrzów
świata. Debiutancki sezon 2016 ma być dla nas
rokiem nauki, kończenia wyścigów i promocji
ekipy oraz jej partnerów na światowych torach
oraz krajowych i zagranicznych rynkach. W
sezonie 2017, obok działalności marketingowej,

zamierzamy walczyć o mistrzostwo świata. Nasz
dotychczasowy rozwój i sukcesy utwierdzają nas w
przekonaniu, że to jak najbardziej realny plan. W
zależności od stopnia zaangażowania, ekipa LRP
Poland oferuje potencjalnym partnerom szereg
możliwości, od
współpracy
na
poziomie
sponsora premium po pakiet sponsora tytularnego.

Zapraszamy Państwa
do grona najlepszych

Każda z opcji przewiduje uwzględnienie loga i
barwy sponsora w ramach identyfikacji wizualnej
ekipy, zarówno na motocyklach, kombinezonach,
ciężarówkach, infrastrukturze zespołu, jak i w
materiałach
promocyjnych,
prasowych
i
marketingowych oraz bezpośrednią obecność na
wyścigach, a także obecność samej ekipy na,

eventach w które angażuje się sponsor (imprezy
firmowe, targi itp.). Podczas każdej rundy World
Endurance
motocyklistom
LRP
Poland
towarzyszyć będzie profesjonalna ekipa filmowa,
która przygotuje materiał – w jakości HD – z
przygotowań i kolejnych startów. Nagrania
zostaną następnie udostępnione mediom,

sponsorom i partnerom zespołu. Partnerzy LRP
Poland mogą liczyć nie tylko na transfer
pozytywnego wizerunku sportowego ekipy i takich
marek jak Pirelli czy BMW, ale również dotarcie
do setek tysięcy fanów – potencjalnych kibiców,
zarówno tych odwiedzających tory wyścigowe,
jak i oglądających wyścigi w telewizji Eurosport
oraz Eurosport 2, a także za pomocą
internetowych relacji na żywo od startu do mety
udostępnianych
przez
organizatorów
w
internecie, m.in. na popularnej platformie
YouTube. Na temat profilu kibica sportów
motocyklowych prowadzono już szereg badań.

Wszystkie zwracają uwagę na jeden, bardzo
istotny fakt; 9 na 10 kibiców kupi dany produkt
ponieważ utożsamia go z wyścigami!. Szczegóły
potencjalnej współpracy oraz dokładną sylwetkę
ekipy, a także nasze plany na dwa najbliższe
sezony, bardzo chętnie przedstawię Państwu
osobiście podczas spotkania w dogodnym dla
Państwa miejscu i czasie.
Z poważaniem,
Bartłomiej Lewandowski
Założyciel, Manager i zawodnik LRP Poland

.

