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Csapatunk, a Desert Fox Team 2010. januárjában indul a világ legnagyobb jótékonysági 

rallyján, a „Budapest-Bamako – A nagy afrikai futam” elnevezéső karitatív célú rallyn. 

Célunk, hogy legyızzük a hosszú és nehéz út során felmerülı kihívásokat és teljesítsük a távot, 

miközben karitatív feladatokat látunk el.  

A futamról és a csapatunkról bıvebb információkat a honlapunkon talál: http://desert-fox.blog.hu 

   

Tekintettel arra, hogy a részvételnek komoly költségei vannak, támogatókat és segítıket keresünk 

mind a részvételhez, mind pedig az adomány- és ajándékgyőjtéshez. 

 
Segítsen, hogy segíthessünk! 

Támogassa a Desert Fox Team-et, hogy az afrikai gyerekeken segítsen a 
„Budapest-Bamako 2010. – A Nagy Afrikai Futam” résztvevıjeként. 

 

 

Legyen Ön is a szponzorunk, támogatónk! 
  

Az 5. alkalommal megrendezésre kerülı Budapest-Bamako a világ legnagyobb transzkontinentális 

autóversenye és túrája, legnagyobb kaland rallyja és a legjelentısebb afrikai jótékonysági 

motorsport esemény. A 2010. január 16-án rajtoló kaland kategória 17 nap és 8283 kilométer 

megtétele után érkezik a Mali Köztársaság fıvárosába, Bamakoba. Eddig 32 ország közel 200 

csapata nevezett a megmérettetésre. 

 

A futam minden évben kiemelkedı karitatív esemény Maliban és Mauritániában. Minden csapat 

ajándékokkal és adományokkal felszerelkezve érkezik a világ 5. és 6. legszegényebb országába.  
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Média: 
 
A Budapest-Bamako 2010-ben minden eddiginél nagyobb és izgalmasabb lesz. A futam a napi 

rádiós, televíziós tudósítások mellett egyre nagyobb súllyal szerepel az online-, és a nyomtatott 

médiában. Az elmúlt években több száz cikk és rádiómősor foglalkozott ezzel az eseménnyel, a brit 

Travel Channel pedig 95 országban közvetítve figyelte az eseményeket.  

 

2010-ben a 200 induló csapat embert és gépet próbáló viadalát a futam ideje alatt az RTL Klub 

mőholdas közvetítéssel napi tudósításokban közvetíti, így a nézık naponta nyomon követhetik a 

Rally alakulását. Az RTL Klubon évek óta futó Dakar összefoglalók mősor helyett a Budapest-

Bamako lesz majd látható januárban.  

 

 Bízunk benne, hogy az elmúlt évek tendenciája folytatódik és 2010-re tovább nı az esemény iránti 

érdeklıdés és média megjelenés. A hazai és nemzetközi szinten is egyre szélesebb ismertség által 

partnereink megjelenése is mind szélesebb körben lesz lehetséges. 

   

Mivel támogathat bennünket? 

  

1. Anyagi támogatás 

A verseny céljainak megvalósítása jelentıs költséggel jár. Az autó, annak felkészítése, a szükséges 

felszerelések beszerzése, üzemanyag, autópálya díjak, kompátkelések, biztosítások, és az egyéb 

kiadások jelentıs összegeket emésztenek fel. 

Emiatt alapvetıen anyagi támogatásra lenne szükségünk, de nagy köszönettel fogadunk minden 

„természetbeni” segítséget is.  

Mivel ez a futam jóval szerényebb költségvetéső, mint a Párizs-Dakar verseny, nem kell feltétlenül 

milliós vagy több százezer forintos támogatásra gondolni! Mi a kisebb  (néhány ezer vagy tízezer 

forintos) összegeknek is nagyon örülünk!  

Akár magánszemélyként is lehet bennünket támogatni! Ha kapunk fényképet, azt a támogató 

nevének megjelölésével feltesszük a honlapra, és a fényképrıl készült matrica felkerül az autó 

oldalára is. 

  

2. Felszerelések biztosítása 

Szükségünk lesz speciális sivatagi levegıszőrıkre, tartalék kerékgarnitúrákra, emelıkre, 

homokvasakra, szerszámokra, kompresszorra, tartalék alkatrészekre, üzemanyagkannákra, 

vizeskannákra, navigációs rendszerre, mőholdas telefonra, CB rádióra, és tábori felszerelésekre.  

 

3. Jótékonysági adományok 

Tekintettel arra, hogy a futamnak kiemelkedı jótékonysági célja van, gyógyszereket, gyógyászati 

eszközöket, játékokat, focilabdákat, sportszereket, tanszereket, élelmiszereket, egyéb céges 

ajándékokat (reklámtollak, jegyzetfüzetek, pólók, baseball sapkák…) szívesen fogadunk és 

vállaljuk, hogy ezeket eljuttatjuk mauritániai, illetve mali gyermekeknek, családoknak, iskoláknak, 

kórházaknak és árvaházaknak. 
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A szponzorációért cserébe az alábbi megjelenési lehetıségeket tudjuk felajánlani 
támogatóink részére: 

 

Matricázás: 

Megállapodás szerint kijelölt helyen, illetve a támogatás mértékétıl függıen céges matricák, logók 

és elérhetıségek elhelyezése az autónkon.  

Magánszemélytıl kapott támogatás esetén a szponzor fényképét felmatricázzuk az autónkra, a nevét 

és a képét pedig természetesen feltüntetjük a honlapon is. 

  

Fényképek: 

Az út során vállaljuk reklámcélra is felhasználható, a szponzor logóját kiemelten ábrázoló 

fényképek készítését, melyet támogatóink mindenféle korlátozás nélkül jogosultak felhasználni. 

Fotózáskor és filmezéskor vállaljuk céges logós ruhadarabok viselését is.  

  

Honlap illetve Blog 

A honlapunkon és a blogunkban támogatónk logóját, elérhetıségeit és a weboldalára közvetlen 

elérést biztosító linket helyezünk el. Blogunkban a futam alatt folyamatosan hírt szeretnénk adni 

magunkról. Terveink szerint nem csak szöveg, hanem fotó- és videó-beszámoló formájában is 

tudósítjuk a velünk történt dolgokat.  

A honlap, illetve blog elérhetı a Budapest-Bamako hivatalos honlapjáról is. Mivel a csapatok 

nagyon kis része rendelkezik webes elérhetıséggel, ezért a honlapunk, illetve blogunk 

látogatottsága várhatóan elég nagy lesz, ami a csapatunk szponzorainak kiemelt figyelmet, széles 

körő megjelenést, ismertséget jelent. Webes elérhetıségünk: http://desert-fox.blog.hu 

   

Ha felkeltettük Ön, illetve cége érdeklıdését, és szeretne segíteni, kérjük lépjen 
velünk kapcsolatba az alábbi elérhetıségeken:  

A Desert Fox csapat e-mail címe: desert.fox.bamako@gmail.com 

Osváth Zoltán: 30/47-32-906 

Szabó Tamás: 30/74-73-859 

 

Segítségét és támogatását elıre is köszönjük! 

     


