Az ötlet gondolata...

ISMÉT NEKIVÁGUNK A 2013 -as
BUDAPEST-BAMAKON RALLY FUTAMNAK
Herbály László: – Sok-sok évvel ezelőtt, mikor még a piros szín és
a vasfüggöny volt a divat, már akkor az autóversenyzésről álmodtam.
A technikai nehézségekkel szembenézve (megbízható, jó autó) sokat
„dolgoztam” az ügyön, hogy sikerüljön valahogy egy versenyre eljutni,
mint autóversenyző.
Fiatal koromban „elkötöttem” Apám Trabantját és beneveztem vele az
Országos Pannónia Túra versenyre. Mivel akkor az első tíz helyezett
között szerepeltem, így automatikusan kvalifikáltak a következő évre.
Mérhetetlen öröm volt ez számomra, de sajnos autóversenyzői pályafutásom itt véget is ért. Trabi vissza Apámnak, autó-, szponzor-, pénzés autószerelő rokon hiánya miatt, áttértem hobbiként az elérhetőbb
és biztonságosabb fotózásra.
Most, hogy végre, ennyi év eltelte után sikerült egy igazi terepjárót
vásárolnunk, óvatosan, minden trükköt bevetve :) rábeszéltem feleségem, hogy nevezzünk be a Budapest-Bamako versenyre. Mivel a
párom is hasonlóan kalandvágyó típus, így gyakorlatilag 2 napon belül
igent mondott. Ugyan volt néhány álmatlan éjszakája és számtalan
kérdése a megvalósítással kapcsolatban, de végül rábólintott. Indulhatunk a futamon, tehát...
Megalakult az ADVEX Bamako GROUP
Herbályné Szalánczy Ildikó: – Cégünk szlogenje „ADVEX a sokoldalú...”, ezért mindent meg is teszünk és sokat ötletelünk azon, hogy
még mivel tudjuk szélesíteni a palettánkat, milyen hatékony reklámeszközökkel tudunk mégnagyobb hírverést csinálni egy-egy tevékenységnek. Így jutottunk el egy ifjúkori álom megvalósításához, egy igazi kihíváshoz a homokdűnéken, egy nemes, segítő akcióhoz, mely a
BUDAPEST-BAMAKO RALLY, és amely remek alkalom lehet leendő
szponzoraink hírverésére is. Bízunk benne, hogy segítő akciónkhoz, a
humanitárius karavánhoz sokan csatlakoznak és a jószándékú ös�szefogás eredményeként, örömöt varázsolhatunk afrikai embertársaink életébe.
Figyelje utunkat blogunkon:

www.advexgroup.hu

Felkérés

SZPONZORI AJÁNLAT
A mai gazdasági problémákkal teli világban talán nem jut eszünkbe,
hogy saját gondjaink eltörpülnek az Afrikában élő embertársainkéval
szemben. Nem is tudjuk elképzelni azt a szegénységet és egyben különleges világot, amit a legszegényebb afrikai országokban lehet tapasztalni. Náluk nem szárnyalnak a neten az információk úgy, mint itt
Európában, nem tudunk velük könnyen kommunikálni és az adományok sem jutnak el hozzájuk olyan egyszerűen, ezért is szerveződött
egy humanitárius karaván, a Budapest-Bamako.
A Budapest-Bamako jótékonysági alapkoncepciója egyszerű, közvetítők nélkül, közvetlenül juttassuk el adományainkat a rászorulóknak.
Minden csapat ajándékokkal és adományokkal felszerelkezve érkezik
a világ legszegényebb országaiba. A futam minden évben kiemelkedő karitatív esemény Maliban és Mauritániában. 2013-ban másodszor
indul a mezőny Guina Bissauba, az érintetlen, romantikus afrikai kis
országba, egy olyan helyre, amiből már nincs sok a világban.

A futam célkitűzése

ISKOLAÉPÍTÉS GUINEA-BISSAUBAN
Ott, ahol egyes régiókban az írástudatlanság eléri a 90%-ot és a világ
4. legszegényebb országa, ott a mi támogatásunkkal iskolát építsünk
és berendezzünk. Az iskola alapkőletétele a rally ideje alatt lesz ebben a faluban, ahol a helyiek örömére nagyon nagy ünnepség lesz.
Szeretnénk, ha mindenki büszke részese lehetne ennek az afrikai falusi ünnepségnek és nem csak kívülálló „bámulója”.
A Gabu környékén megépült falusi iskolát az építkezés befejeztével
magyar és brazil misszionáriusok fogják irányítani. Erről a jótékonysági akcióról bővebben olvashat a következő weboldalon:
http://africanschool.wordpress.com/
Mi már csatlakoztunk ehhez a humanitárius karavánhoz ADVEX
Group néven és szeretnénk adományainkkal személyesen is hozzájárulni az afrikai országok segítéséhez a magunk szerény eszközeivel:
számítógépet, monitort és egyéb iskolai eszközöket és ajándékokat
adunk. Minden apró összeg is segítség lehet, hogy egy szegény közösségben véget vessünk az írástudatlanságnak. Ha tudnak segíteni,
gyűjteni, támogatni vagy támogatókat szerezni és adományozni, akkor
segítsenek.

Célkitűzésünk eléréséért, ezúton felkérjük
Önt / Önöket / a Céget,
hogy segítsék gyűjtésünket és támogassák csapatunk
célbaérését.

Szponzori ajánlat

AUTÓNK EGYEDI SZÍNEKBEN
Szponzori ajánlatként vállaljuk terepjárónkon a szponzoraink megjelentetését valamint azt, hogy az autó ezzel az egyedi dekorációval
jelenik meg minden helyszínen.
Továbbá minden médiában, legyen az on-line vagy nyomtatott cégüket – lehetőség szerint – megnevezzük, mint támogatónkat, valamint
vállaljuk reklámajándékaik kiosztását is az adományok mellett.
A Humanitárius karavánról készítünk egy diaporáma összeállítást is, melyen feltüntetjük Támogatóinkat. Az elmúlt évek során
diaporámáinkkal már többször is nyertünk I. díjat Nemzetközi Fotópályázaton, így leendő alkotásunkkal ismét szeretnénk sikereket elérni,
így hirdetve az emberek- és a természet összetartozását, az ös�szefogás jelentőségét a Földünk védelmében.
Természetesen szívesen vesszük a futamhoz szükséges technikai
vagy egyéb felszerelésekkel történő támogatást is. Amennyiben az
autó teljes felületére tartanának igényt, úgy arra vonatkozó megállapodás megkötésére is nyitottak vagyunk.

A média ereje

BUDAPEST-BAMAKO A NAGYVILÁGBAN
A Budapest-Bamako a világ legnagyobb amatőr rallyja és egyben a
legjelentősebb transz-szaharai motorsport eseménye. A budapesti rajt
után Szlovénián, Olaszországon, Franciaországon, Spanyolországon,
Marokkón, Mauritánián és Szenegálon keresztül jutnak el a résztvevők Maliba, majd Guinea Bissauba. A nem minden napi távnak és a
kegyetlen Szaharának „Bamako spirit” kategóriában is indulhatnak
őrült járművek és pilótáik, így felkeltve a médiák figyelmét. Az elmúlt
években indult már Velorex, fagylaltos kocsi, csuklós busz, tűzoltó és
mentőautó is, melyek jelentős része támogatásként ott is maradt az
afrikaiaknak. A futam különlegességénél fogva évről-évre egyre népszerűbb téma a médiában, az on-line és nyomtatott sajtóban, rádióban
és televízióban.
Ez a 2013-as futammal sem lesz másként, hiszen a jelenlegi nevezések szerint 40 országból 380 induló fog részt venni ezen az életeket
segítő és életre szóló kalandon.

Szponzorációjával legyen jelen Afrikában is!

Csapatunk

BEMUTATKOZIK AZ ADVEX Bamako GROUP
A csapat megalapítója:
HERBÁLY LÁSZLÓ
Foglalkozása:
cégvezető, rendszergazda és természetfotós
• az ADVEX Design Stúdió Kft. tulajdonosa / www.advex.hu
• a FOTO NATURA Természetfotósok Egyesületének alapítója és
gazdasági elnökhelyettese / www.fotonatura.hu
Elérhetőségek:
laszlo@herbaly.hu / +36-70 380-7060
Blogunk a futamról:

www.advexgroup.hu

A csapat navigátora:
HERBÁLYNÉ SZALÁNCZY ILDIKÓ
Foglalkozása:
cégvezető, grafikus és természetfotós
• az ADVEX Design Stúdió Kft. tulajdonosa / www.advex.hu
• a FOTO NATURA Természetfotósok Egyesületének alapítója és
ügyvezető elnöke / www.fotonatura.hu
Elérhetőségek:
ildiko@herbaly.hu / +36-70 380-7066
Blogunk a futamról:

www.advexgroup.hu

