zahájení veteránské sezóny

Unikátní akce historických vozidel v ČR
Oficiální zahájení veteránské sezóny

26. - 28. 4. 2019
Areál Psychiatrické nemocnice Bohnice,
Praha 8

Proč Grand Veteran?
Akce se zařadila mezi unikátní akce v České republice, jakými jsou
například Zbraslav-Jíloviště, 1000 mil Československých, Brno Soběšice,
Křivonoska a další.
Cílem je propojit a seznámit majitele majitele historických vozidel,
veteránské kluby a sdružení.
Pochlubte se příběhem Vašeho vozidla a ukažte krásu klubového života
veřejnosti. Pozvěte návštěvníky je na své klubové akce.

Program Grand Veteran 2019
Pátek 26. 4. 2019
• Příjezd účastníků, stavba stánků a expozic
• Společné večerní posezení, kulturní doprovodný program

Sobota 27. 4. 2019 Zahájení veteránské sezóny
• Jízdy pravidelnosti, klubová defilé, závod historických kol
• Předváděcí jízdy sportovních a závodních vozů
• Defilé historických traktorů, sanitek, policejních vozů, motorek
• Výstava vozidel a klubové prezentace - Grand Veteran Salon
• Dětské programy:
• Tvůrčí dílny, veteránská řemesla, buggy, dětské dopravní hřiště a golfové hřiště
• Program ekonomické gramotnosti pro děti
• Vyhodnocení dětských výtvorů na podiu

• Slavné osobnosti historie i současnosti, rozhovory, autogramiády
• Program 100 let československé koruny a 30 let od sametové revoluce
• Prodej historických vozidel, náhradních dílů a příslušenství
• Společenský večer, vyhodnocení soutěží
• Požehnání vozidlům na novou sezónu knězem Českého olympijského
týmu Oldřichem Chocholáčem
• Moderuje legendární moderátor Petr Vichnar

Neděle 28. 4. 2019
• Spanilá jízda Prahou
• Prohlídka Městského muzea hromadné dopravy v Praze

• Zdravice prezidentů Federace klubů historických vozidel ČR, Autoklubu
ČR, FIVA a dalších hostů
• Společný oběd v budově Autoklubu ČR spojený s prohlídkou budovy
(Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.)

Propagace GV 2019
Online propagace a sociální sítě
• 400 000 rodičů, především do 45 let, aktivně oslovujeme prostřednictvím
eventových portálů (newslettery, soutěže, pozvánky)
• 8 000 majitelů historických vozidel dostává pravidelné informace o akci
• 50 zveřejněných pozvánek na akci (kudyznudy.cz, kampocesku.cz, atd.)
• Pozvánky na internetových stránkách www.GrandVeteran.cz a
www.fkhv.cz – národní autorita pro testování historických vozidel v ČR
• Instagram a Facebook, akci sleduje přes 6 000 lidí
• 150 000 odběratelů dostává informace sdílením na partnerských stránkách
(FKHV, Autoklub ČR, Zbraslav-Jíloviště, Classic Expo atd.)

Mediální a tisková propagace
• Spolupráce s Českým rozhlasem
• Pozvánky ve vysílání, medailonky vozidel, živé vysílání přímo z akce

• Spolupráce s Českou televizí

• Pozvánky a reklamy v časopisech (MotorJournal, Mercedes magazín,
Cars&Stories, Oldtimer, Magazín „Osmička“, Škoda home, atd).
• Dohromady přes 380 000 výtisků/měsíc

• 10 ploch velkoplošné plakátové inzerce v Praze
• 80 000 propagačních letáků, roll-upy, plachty atd.

Osobní prezentace na partnerských akcích
Brno Revival, Zbraslav-Jíloviště, Zlatý volant, Motor Show, Ples českého
veteránismu, Brno Revival, Classic Expo, Austria Classic, Pražská Noblesa,
historické závody Sosnová, Retro Garáž, Winter Trial, atd.

Propagace GV 2019
Článek Českého rozhlasu
Článek Auto.cz
vše ostatní na stránce Napsali o nás

Přihlaste se on-line ještě dnes
Přihláška je k dispozici na odkazu:

www.GrandVeteran.cz

Děkujeme Vám za spolupráci

