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De ce Medias Bike Marathon?

Ce CUPRINDE Medias Bike Marathon?

 Credem că indiferent de forma lui, sportul este esențial pentru o viață sănătoasă 
și fericită, mai ales atunci când este practicat în natură, în aer liber. Dacă adaugăm 
puțină cultură și tradiție putem spune că avem toate coordonatele unei activități 
perfecte.  Orașul Mediașul și satele din apropiere sunt așezate într-un cadru natural 
deosebit, au o istorie și o cultură bogată care merită descoperite. Scopul Medias Bike 
Marathon este de a promova atât viața activă, aproape de natură cât și bogăția culturală 
a zonei  Târnavelor.

 Medias Bike Marathon este o competiție de ciclism cross-country desfașurată  
de-a lungul a trei trasee de 25, 42, respectiv 70 km care parcurg mai multe sate cu cetăți 
forti�cate din regiunea  Târnavelor - Richiș, Biertan, Ațel, Dupuș, Copșa Mare. Startul se 
va da din municipiul Mediaș, județul Sibiu, regiunea Transilvania.

Organizatorii Mediaș Bike Marathon sunt Primăria Mediaș, Asociația de Turism și 
Ecologie Dianthus cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, Colinele Transilvaniei și 
comunității locale de cicliști.
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VINO ALATURI DE
Medias Bike Marathon

Avantaje oferite sponsorilor

 Organizarea concursului implică o serie complexă de activități, de la promovarea 
concursului și coordonarea înscrierilor și a programului,  până la curățarea și pregătirea 
terenului, la marcare, asigurarea punctelor de hidratare, cronometrarea, amenajarea 
punctului de start și sosire și punctelor de alimentare de pe traseu, asigurarea de hărți, 
kit-uri de start și materiale de marcare a traseului, premii pentru concurenți. 

În realizarea unui eveniment deosebit și de o asemenea anvergură sunt bineveniți 
sponsorii a căror contribuție se va îndrepta 100% spre realizarea elementelor necesare 
și bunei desfașurări a competiției. Estimăm un număr de peste 300 de participanți plus 
insoțitorii acestora și dorim să le oferim o experiență de neuitat. De aceea, dacă credeți 
că sportul este important, că trebuie să-l promovăm și să-l susținem, iar ciclismul este 
una din cele mai frumoase modalități de a-l practica vă invităm alături de noi!

Vizibilitate: standuri, bannere,  rollupuri așezate în locurile care aparțin de 
eveniment. Apariția logoului sponsorului pe a�șe, �yere și alte materiale care vor � 
realizate special pentru eveniment. 

Vizibilitate în mediul on-line: linkuri către siteurile sponsorilor de pe siteul 
competiției și de pe pagina de facebook dedicată.

Anunțuri la microfon în ziua evenimentului.
Asocierea sponsorilor cu institutiile publice precum și cu ONG-uri, va transmite o 

imagine pozitivă către spectatori.
Se dorește ca acest concurs să devină unul multianual care să marcheze regiunea
                               Târnavelor ca destinație cicloturistică și care să dezvolte rețeaua  
                                                        de trasee marcate din zonă.
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Date de contact:

Feri Teglaș
președinte ATE Dianthus Medias
0744828120
feri@feriteglas.net

Christine Thellmann
viceprimar Municipiul Medias
0741558633
christine_thellmann@yahoo.com
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