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* reklāmas izgatavošanu apmaksā partneris 
 

 
Cienījamie līdzjutēji un uzņēmēji! 

 
Daugavpils spīdveja klubs “Lokomotīve” ir uz jubilejas gada sliekšņa. 2023. 
gadā Latvijas spīdvejam apritēs 60 gadi. 
Aicinām uz dialogu un dažādu sadarbības formu diskusijām. Mēs ar prieku 
apspriedīsim jūsu idejas un ieteikumus! Ar prieku iepazīsimies un piedalīsimies 
jūsu mārketinga kampaņu popularizēšanā. Ar lielu vēlmi apspriedīsim kluba 
nosaukuma un logo izmantošanu jūsu produkcijas ražošanai, kā arī jūsu 
uzņēmuma nosaukuma pieminēšanu komandas nosaukumā 2023. gada 
sezonā. 
Veidosim mūsu Lokomotīves vēsturi kopā! 
 

Ar patiesu cieņu, kluba komercdirektors Anatolijs Ziļs 
marketing@lokomotive.lv, 29715650 

 
Partneriem ir iespēja izteikt idejas un ieviest korekcijas mūsu paketēs. Mēs esam gatavi 
pielāgoties katra partnera vēlmēm, interesēm un iespējām, varam veidot atsevišķas 
paketes. 
 
GOLD pakete 1000 EUR 
 

• 2 divpusīgi reklāmas baneri laukuma centrā (3500mm x 1000mm) * 
• partnera logotips kluba oficiālajā mājaslapā 
• partnera logotips visu sezonas sacīkšu programmās 
• A5 izmēra reklāma 4 sacīkšu programmās vai 4 reizes kluba Facebook 

lapā 2023. gadā (tiek saskaņots ar pasūtītāju) 
• baneris virs A vai B tribīnes (5200mm x 2400mm) * 
• 3 reklāmas baneri borta ārējā virsmā * 
• reklāmas produkcijas izplatīšana sacīkstēs 
• audioreklāma visās sacīkstēs * 
• DĀVANĀ 3 sezonas abonementi (D sektors) 
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* reklāmas izgatavošanu apmaksā partneris 
 

 
 
PREMIUM pakete 2000 EUR 
 
 

• 2 divpusīgi reklāmas baneri laukuma centrā (3500mm x 1000mm) * 
• partnera logotips kluba oficiālajā mājaslapā 
• partnera logotips visu sezonas sacīkšu programmās + logotips braucienu 

tīklā 
• partnera logotips kluba videomateriālos 
• partnera logotips un reklāma sacensību video translācijās (grafiks tiek 

noteikts sezonas laikā) 
• A5 vai A4 izmēra reklāma visās sacīkšu programmās vai 6 reizes kluba 

Facebook lapā 2023. gadā (tiek saskaņots ar pasūtītāju) 
• baneris virs A vai B tribīnes (5200mm x 2400mm) * 
• reklāmas produkcijas izplatīšana sacīkstēs 
• audioreklāma visās sacīkstēs * 
• iespēja piesaistīt braucējus partnera reklāmas veidošanā 
• konkursi skatītājiem sacīkšu laikā (organizē partneris) 
• partnera logotips uz komandas polo krekliem 
• partnera logotips uz 3 komandas braucēju kombinezona vai motocikla 

(izvēle tiek saskaņota ar klubu), par papildus 1000€ partnera logotips uz 
visu komandas braucēju kombinezoniem vai motocikliem 

• 5 reklāmas baneri borta iekšējā vai ārējā virsmā * 
• pēc partnera pieprasījuma papildu iespējas baneru izvietošanai 
• DĀVANĀ 5 sezonas abonementi (D sektors) 
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* reklāmas izgatavošanu apmaksā partneris 
 

 
PLATINUM pakete 5000 EUR 
 
 

• 4 divpusīgi reklāmas baneri laukuma centrā (3500mm x 1000mm) * 
• partnera logotips kluba oficiālajā mājaslapā 
• partnera logotips visu sezonas sacīkšu programmās + logotips braucienu 

tīklā 
• partnera logotips kluba videomateriālos 
• partnera un reklāma sacensību video translācijās (grafiks tiek noteikts 

sezonas laikā) 
• A4 vai A5 izmēra reklāma visās sacīkšu programmās vai 10 reizes kluba 

Facebook lapā 2023. gadā (tiek saskaņots ar pasūtītāju) 
• baneris virs A un B tribīnes (5200mm x 2400mm) * 
• reklāmas produkcijas izplatīšana visās sacīkstēs (telts pēc partnera 

vēlmes) 
• audioreklāma visās sacīkstēs * 
• iespēja piesaistīt braucējus partnera reklāmas veidošanā 
• konkursi skatītājiem sacīkšu laikā (organizē partneris) 
• 10 reklāmas baneri borta iekšējā vai ārējā virsmā 
• partnera logotips uz komandas polo krekliem 
• partnera logotips uz kluba braucēju kombinezoniem vai motocikliem 
• karogs ar partnera logotipu sacīkšu atklāšanas ceremonijā * 
• partnera karogs virs B tribīnes * 
• liels baneris uz zālāja (no 10m2) * 
• partnera baneris uz žoga pie centrālās ieejas vai pie stadiona kasēm* 
• DĀVANĀ 10 sezonas abonementi (D sektors) 
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* reklāmas izgatavošanu apmaksā partneris 
 

 
Reklāmas papildiespējas 
 
• divpusīgs reklāmas baneris laukuma centrā (3500mm x 1000mm) * - 70€ 

par sacīkstēm /450€ par sezonu 
• partnera logotips sacīkšu programmās un braucienu tīklā - 100€ par 

sacīkstēm 
• A5 izmēra reklāma sacīkšu programmās - 70€ par sacīkstēm / 450€ par 

sezonu 
• konkurss līdzjutējiem kluba Facebook lapā - 200€ par vienu konkursu 
• baneris virs A tribīnes (5200mm x 2400mm) * - 650€ par sezonu 
• reklāmas produkcijas izplatīšana visās sacīkstēs (telts pēc partnera 

vēlmes) - 200€ par sacīkstēm 
• audioreklāma sacīkstes laikā * - 50€ par sacīkstēm / 350€ par sezonu 
• konkurss skatītājiem sacīkstes laikā (organizē partneris) - 200€ par 

sacīkstēm 
 


