
	

 
 

 

 2018 חנוכה -מנחת דימונה  -מכוניות דראג  מירוץ
 

 מירוצי הדראג
 

ההפקה מחלקת , זו הפעם השניה תחת גדראמכוניות ייערך מרוץ  חנוכה,במהלך , 7/12/18יום שישי, ב
 האיכותית של איתן הפקות.

. התחרות היא בין של רבע מייל דראג הם מרוצים המתקיימים בקו ישר לאורך מרחק קצרמכוניות מרוצי 
 לשלב הבא. ביניהם עולההמנצח , כאשר שני כלי רכב המתחרים זה לצד זה

מצב שתי המכוניות המתחרות במרוץ הן מאותה קטגוריה (הנעה קדמית, אחורית או כפולה) המאיצות מ
ייעודיות  ,מכוניות משופרותוסדרתי מייצור . המכוניות המתחרות כוללות דגמים מטרים 402עמידה לאורך 

קמ"ש  250שניות ומהירות מרבית של  2.5-קמ"ש בפחות מ 0-100למרוצי דראג, בעלות יכולת תאוצה 
 מטרים. ה 402 בטווחהמושגת 

רי ומפוקח ע"י בהתאם לחוק ולתקנות הספורט המוטומתקיים על פי סטנדרטים בינלאומיים, האירוע 
כל הרכבים המשתתפים במירוץ  רטינג.אהרשות לנהיגה ספורטיבית וההתאחדות הישראלית למכוניות וק

 עומדים גם הם בסטנדרטים הבינלאומיים לאחר שהושקעו בכל אחד מהם עשרות עד מאות אלפי שקלים.

המרתקים ביותר לצפייה. בישראל, עם הסדרת התחום על פי  מירוצי הדראג ידועים בעולם הרחב כמירוצים
, החלו להערך מירוצים, כאשר המירוץ הראשון האיכותי נערך לראשונה אך לפני מספר שנים בודדות החוק

 פעילות המוטורית.תחום הבחודש יולי האחרון ע"י איתן הפקות, המתמחה ב

ק"מ, עליו  1.2מטרים ובאורך  10סלול ברוחב הדראג במנחת דימונה, במ צימרו איתן הפקות עורכת את
 .האמוריאיצו המכוניות המתחרות למרחק 

המשתתפים המאפשר לרכבים בימים אלו אושרו כללים חדשים ע"י התאחדות הספורט המוטורי, באופן 
ולהפוך את המירוץ למהיר יותר, מעניין שניות  10-לרדת מבמירוץ, לראשונה במירוצי הדראג בישראל, 

 יותר.יכולת משיכת קהל גדולה ו רבים נוספיםיותר, בהשתתפות רכבים 

 

 המתחרים
 

 רכבים שעברו שיפורים והותאמו למירוץ .1
 רכבי יוקרה חדישים .2
 1990-2000רכבים משודרגים משנתונים  .3
 אופנועים (אופנועי כביש / קאסטום / סופר ספורט) .4

 

 בתוקף של הספורט המוטוריכל המתחרים בעלי רישיון נהיגה 



	
 

	

 
 

 ישראלספורט המוטורי בחיבור ל
 

 . הספורט המוטורי בארץ הוא ספורט מגוון, מתפתח וצובר תאוצה

אנו מציעים לכם ליצור חיבור שנתי וארוך טווח עם תחום הספורט המוטורי, באופן שייצור זהות בין המותג 
החסות תחבר ותזהה את המותג עם ערכי הספורט המוטורי:  לבין הריגוש והאדרנלין שבספורט,

 תחרותיות, הצלחה, השקעה לטווח ארוך, ריגוש, אדרנלין גבוה ומתיחת היכולות לאקסטרים. 

נותן החסות יהפוך להיות חלק אינטגרלי מתחום הספורט המוטורי. המתחרים והקהל  ה"מכורים" 
לאדרנלין ועוצמה מהווים קהל יעד שבוי ואיכותי, בעל אמצעים. יש לזכור כי הספורט המוטורי איננו ספורט 

ת קיימת זול. המתחרים משקיעים מאות אלפי שקלים בכל כלי רכב לפני שהוא עולה על המסלול. כע
הזדמנות להכנס לתחום הספורט המוטורי ולתפוס בו מקום ראשי כאשר התחום עדיין בחיתוליו 

 וכשהסכומים המבוקשים מנותני החסויות אינם גבוהים באופן יחסי והחשיפה לתחום רק הולכת וגדלה. 
 

 ?מי הקהל שלנו
 

  וצוותי הרכבים הנהגים
 בעלי אמצעים .1
 הארץ ור רכבים מכל רחביסדנאות לשיפ .2
 ובינוניים בעלי עסקים קטנים .3
 35-55-ו 18-25גברים בגילאי  .4
 גברים בעלי תודעה חיצונית גבוהה .5
 גברים שאוהבים אופנה / טיפוח אישי / אקססורי / גאדג'טים .6
 

 (מגזרים שונים מכל רחבי הארץ) קהל הצופים
 בני נוער  .1
 משפחות .2
 גברים בכל הגילאים .3
 20-27נשים בגילאי  .4
 

 VIPמתחם 
 חברות במשק הישראליראשי  .1
 לי שיווק ורכש"לים וסמנכ"מנכ .2
 בעלי עסקים בינוניים .3
 מוזמנים ומכובדים מטעם נותני החסות .4
 

 מתחם תושבי דימונה
 בדימונה עידה על מגוריםושבי העיר בהצגת תעודת זהות המתכניסה חינם לעם  נפרדמתחם 

 



	
 

	

 
 

 פרסום ושיווק של מירוץ הדראג
 

 אמצעי פרסום: מירוץ הדראג מפורסם במגוון

 גיםשל הנה ווטסאפ קבוצות .1
 עמודי פייסבוק של מועדוני הרכבים .2
 קידום ממומן בגוגל, אינסטגרם ופייסבוק .3
 אתר האינטרנט הייעודי של מירוץ הדראג. .4
 אתר האינטרנט של התאחדות הספורט המוטורי .5
 ערוץ הספורט -הרכב ערוץ תוכנית  .6
  הטלוויזיהות רשתמ אחת תוכנית הבוקר של .7
 דימונהמקומון  .8
 שלטי חוצות ברחבי דימונה .9

 שיווק פה לאוזן בין חובבי הספורט המוטורי  .10

 
 התקשורת מתעניינת

במהלך האירוע האחרון  התקשורת הביעה התעניינות רבה, וסיקור של המרוץ בוצע ע״י רוב כלי התקשורת 

 לאתר:המרכזים ובנפח גדול עוד יותר ברשתות החברתיות. לפרטים נוספים על המירוץ כנסו 

 

israel.com-race-www.car 
 
 

 דראגה למירוץ חיבוראפשרויות 
 

המירוץ אנחנו מזמינים אתכם לפגוש את עשרות הנהגים, מאות אנשי הצוותים, אלפי הצופים במסלול 
 סלולרי).יזיה, מחשב, וועשרות אלפי המתעניינים במדיה האלקטרונית (טלו

ניתן  .כםהדראג והספורט המוטורי ובין המותג שלמירוץ להחליט על עומק החיבור בין  כםבאפשרות
 להתחבר איתנו בחסות ראשית, חסות זהב או כסף ואפשר גם לקחת טעימה בלבד בחסות רגילה.

 ירצו לקפוץ על העגלה. אחריםבואו לתפוס מקום ליד ההגה, לפני שכל ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 

	

 
 
 
 
 

 :)יחיד(נותן חסות  חסות ראשית
 

התאחדות הספורט המוטורי בכלל ובמרוץ הדראג פעילות נותן החסות הופך להיות חלק בלתי נפרד מ

 . בלעדיות בתחוםמקבל נותן החסות ו שם המירוץישולב בהמותג , כאשר בפרט

 
 חסות ראשית:נותן לבמירוץ הדראג שימת אלמנטים ר

 

 שם המותג.שם המירוץ משתנה ויכלול את  .1

 באנר עליון - לוגו באתר המוביל של המירוץ .2

 הדראג)מירוץ שמאל ללוגו מלוגו על גבי שער הזינוק (מימין ו .3

 רכב)ה צידיבעל גבי הרכבים המתחרים (עם שם המותג מדבקות  .4

 שידורי סרטוני פרסום במסך התחרות  20 .5

 שורה עליונה - לוגו גב פודיום מנצחים .6

 שורה עליונה  -לוגו קיר עיתונאים  .7

 1חלוקת גביע מקום  .8

 כובעים ממותגים  20 .9

 VIPכרטיסי כניסה למתחם  10  .10

 רוץ ילמ ממותגים לכניסת הקהל םצמידי  .11

 מסלול ה צידיב 2/0.70באנרים  10  .12

 VIP-מתחם הב 2/1באנרים  4  .13

 דגלים סינים 10  .14

 לקהל כניסההבאנרים בשערי  2  .15

 VIPבאנרים בכניסת  2  .16

 כניסת נהגים בבאנרים  2  .17

 בעלי התפקידים  לשלוגו על גבי הווסטים הזוהרים   .18

 
 לפני מע"מ  ₪ 85,000 כוללת בתוכה את כל האלמנטים:ה ,עלות חסות זו

 



	
 

	

 
 

 
 
 
 

 :נותני חסויות) 2חסות זהב (
 

 לוגו בכל הפרסומים באתר המרכזי  .1

 רכב)ה צידיבמדבקות ממותגות על גבי הרכבים המתחרים ( .2

 VIPכרטיסי כניסה למתחם  6 .3

 שידורי סרטוני פרסום במסך התחרות  15 .4

 2מקום  -חלוקת גביע  .5

 שורה עליונה - לוגו גב פודיום מנצחים .6

 המירוץ צידי –שער זינוק למעלה בלוגו  .7

 שורה ראשונה  -לוגו קיר עיתונאים  .8

 חולצות ממותגות  20 .9

 VIP-מתחם הב 2/1באנרים  4  .10

 לקהל באנרים בשערי הכניסה 2  .11

 2/1באנרים  6  .12

 דגלים סינים 8  .13

 

 לפני מע"מ  ₪ 45,000 כוללת בתוכה את כל האלמנטים:,העלות חסות זו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 

	

 
 

 :נותני חסות) 4( חסות כסף
 

 לוגו בכל הפרסומים באתר המרכזי  .1
 גב פודיום מנצחיםבלוגו  .2
 למעלה  -שער זינוק בלוגו  .3
 למעלה  -לוגו קיר עיתונאים  .4
 שידורי סרטוני פרסום במסך התחרות  10 .5

 3מקום  -חלוקת גביע  .6
 חלוקת שוברי הטבה לקהל .7
 רכב)ה צידיבמדבקות ממותגות על גבי הרכבים המתחרים ( .8
 VIPכרטיסי כניסה למתחם  4 .9

 2/1באנרים  4  .10
 VIP-מתחם הב 1/2באנר   .11
 לקהל באנרים בשערי הכניסה 2  .12
 דגלים סינים 6  .13

 
 לפני מע"מ  ₪ 30,000 בתוכה את כל האלמנטים:כוללת ה ,עלות חסות זו

 
 אופציות נוספות לפעילות:

 

  ₪ 10,000 - רכב מוביל ממותג .1

 ₪ EXPO - 5,500הצבת דוכן במתחם  .2

 ₪ 10,000 - קהלהם במתחם רעמדת צילום אינסטג .3

 )מותנה באישור גרפיקה ותוכן( ₪ 8,000 - חלוקת חולצות ומתנות -חיבור לקהל .4

 ₪ 2,500 - (פודיום מנצחים) פרסים לזוכיםוחלוקת מתנות  -חיבור לנהגים  .5

 ₪ 3,000 - כניסות קהלבחלות פליירים  .6

 ₪ VIP - 4,000חלוקת מוצרים במתחם  .7

 לדיילת ₪ 2,500 - דיילות ממותגות בכניסות למירוץ .8

 ₪ VIP - 2,500-ה הסעות למתחםשאטל המיתוג  .9

 ₪ 2,000 –טיבים רמיתוג כניסות קהל +חלוקת ק .10

 ₪ 3,500 - בלונים כל הרכבים בחניוניםמיתוג  .11

  ₪ 2,500 –שידורים)  10שידור סרטוני פרסום במסך התחרות ( .12



	
 

	

 
 

 וחברתית עסקיתלאיתנות :  מפיקת האירוע חברת איתן הפקות
 

של  האירועים .חברתייםעסקיות עם ערכים אירועים המשלבים קידום מטרות באיתן הפקות אנו יוצרים 

  :כחלק מתורת ההפקה החוויה האנושיתאיתן הפקות משלבים בין שלושת הרבדים של 
 

 צוות ההפקה המקצועי והמנוסה שלנו יסייע לכם לאבחן ולהגדיר במדויק את מטרות האירוע. אנו - חושים

 ניצור עבורכם אירוע המשלב חדשנות, מקצועיות ויצירתיות, אשר יגע בכל חמשת החושים של

 .המשתתפים
 

אנו נדע לאפיין  .אנחנו מאמינים בחיבור תקציב הרווחה להעצמת העובדים ואתגרי החברה - העצמה

לייצר עובדים מועצמים ל מנת ולהבין את אתגרי החברה לעומק ולבנות תוכנית איכותית של אירועים ע

 גון.לאר ומחויבים
 

יש גם אחריות לרווחה ים לעסקלקידום רווחים כלכליים. אנו מאמינים כי עסקים אינם רק מכשיר  - ערכים

 ,אנו משלבים ספקים חברתיים ,חברתית, כלומר, להיטיב עם החברה ועם הסביבה. מתוך תפיסת עולם זו

 .ויוזמים אירועים לקידום הפריפריה ,חברתיות לעמותות מהרווחים 10%תרומת 
 

 איך אנחנו עושים את זה?
חס אישי, אחרי "הדבר הבא", תוך שמירה על יבעזרת צוות מקצועי מיומן ומנוסה הנמצא בחיפוש מתמיד 

 צירתיות ותעוזה.י
 

 למה אנחנו עושים אירוע בדימונה?
מהווה הדראג  רוץימ הנישה החברתית נוגעת לנו בלב.וההפקה זורמת לנו בעורקים  ",איתן הפקות"ב

 האירוע.העירייה לוקחת חלק פעיל ונרתמת כל כולה להצלחת , גם אטרקציה בעיר דימונה. לפיכך

 .המרוץ העיר לובשת חג והמרוץ הופך לשיחת העיר וםבי
 אנו גאים להיות חלק מהחגיגה!

 
 לפנות לאלון עוז ניתןלשאלות ופרטים נוספים 

2055971-054 events.co.il-alonoz@eitan 


