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Minimotocykle Pit Bike to jedna z najdynamiczniej rozwijających się 
dyscyplin motorsportu w Polsce. Rywalizacja toczy się pod egidą 
Polskiego Związku Motorowego, każde zawody to pasjonujące 
widowisko, które trzyma w napięciu do ostatniej sekundy. 

pit bike’i to inaczej 
minimotocykle

To znakomita forma rekreacji dla całych rodzin, będąca jednocześnie 
najtańszym sportem motorowym. Pit bike’i stały się popularnym 
narzędziem treningowym w znanych, sportowych ośrodkach 
szkoleniowych na całym świecie. Korzystają z nich doświadczeni 
i utytułowani zawodnicy różnych dyscyplin motocyklowych, takich jak żużel, 
motocross. Zainteresowanie szkoleniami, treningami i zawodami pit bike 
w w Polsce jest z roku na rok coraz większe, zdobywając kolejne grona 
użytkowników.



W zawodach w 2021 roku wzięło udział 320 zawodników, którzy 
walczyli o punkty w klasyfikacji generalnej. Zawodników wspierają 
ekipy serwisowe, rodziny oraz kibice, którzy z zapartym tchem 
obserwują każdy wyścig. Łącznie w każdym wydarzeniu bierze 
udział kilkaset osób. 

Puchar Polski Pit Bike to seria wyścigów rozgrywana 
na minimotocyklach Pit Bike. Zawodnicy już od 
ósmego roku życia rywalizują na torach całego kraju. 
W ramach każdej rundy ustanowionych jest osiem klas 
w zależności od wieku i pojemności motocykli. 



Rywalizację zawodników relacjonują dziennikarze ogólnopolskich stacji 
telewizyjnych takich jak TVN Turbo. Wszystkie wydarzenia z cyklu Pucharu 
Polski oraz Mistrzostw Polski relacjonowane są w jakości HD na kanale 
Motowizja. Zmagania można śledzić także na żywo poprzez kanał na 
YouTube, a za realizację odpowiada firma SabmarTV. 

MEDIA
Wyścigi Pit Bike to wielki show telewizyjny. Zawody z cyklu Pucharu 
Polski i Mistrzostw Polski przyciągają przed ekrany dziesiątki tysięcy 
widzów. To świetne pole do promocji marki, zwłaszcza w czasie 
ograniczonej możliwości udziału kibiców w wydarzeniach sportowych. 

W sezonie 2021 wartość ekspozycji medialnej promowanych marek, w ramach 
wydarzeń organizowanych przez OTOPIT przekroczyła 7,5 miliona złotych*. 

*na podstawie badań przeprowadzonych przez Pentagon Research w terminie 01.04-31.10.2021
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Firmom zainteresowanym współpracą 
oferujemy wiele form świadczeń 
marketingowych. Ich ilość oraz zakres 
sprecyzujemy podczas pierwszych 
rozmów z Państwem. 
ChChętnie przygotujemy ofertę 
spersonalizowaną, specjalnie na 
potrzeby Państwa firmy.

wyróżnij się na tle konkuren
cji

wyróżnij się Na tle konkureN
cji

zdobąDź nowe relacj
e biznesowe

wspieraj mŁode taLenTywspieraj mŁode taLentywspieraj mŁode taLenTy

wzmacniaj pozytywny wz
ierunekwzmacniaj pozYtywny wz

ierunek

wzmacniaj pozytywny wz
ierunek

pozyskaj nowych kLienTów

zwięKsz wiDoczność mark
I

zwiększ wiDoczność mark
IzwięKsz wiDoczność mark

I

pozyskaj nowych kLientówpozyskaj nowych kLienTów

zDobąDź relacje bizn
esowe

zdobąDź nowe relacj
e biznesowe

Oryginalne i indywidualnie dopasowane działania reklamowe, dostosowane do zmian rynku, 
oparte na analizie potrzeb i oczekiwań naszych Partnerów, pozwalają zapewnić efektywne 
wyniki podjętej współpracy. W pełni dbamy o profesjonalną realizację umowy oraz 
przekazujemy raporty, dotyczące wyników przeprowadzonych wydarzeń i kampanii. 

Zapraszam do współpracy
Sylwia Żółtowska
Tel. +48 669-097-459
E-mail: sylwia@otopit.pl


