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je hra pre mozog , nohy a GPS



Geocaching [džiokešing]

je hra pre mozog , nohy a GPS

Geocaching ako hra funguje od roku 2000.

Ide o hľadanie skrytého objektu “cache” (keška) na
zadaných geografických súradniciach. 

Aktívna hra, pri ktorej sa spoznávajú prírodné a 
historické pamiatky a pozoruhodnosti alebo sa riešia
rôzne logické úlohy, ktoré vedú k získaniu súradníc.

Na nájdenie skrýše je potrebná presná poloha – nutnosť
používať zariadenie s GPS.

?



Geocaching [džiokešing]

je hra pre mozog , nohy a GPS

mapa
Bratislavy



Cieľová skupina

Účastník hry je geocacher (kešer).

Kešeri sú fyzicky a mentálne aktívni ľudia všetkých
vekových kategórií, prevažuje vyššia stredná vrstva.

Čoraz populárnejší spôsob aktívneho trávenia voľného
času s cieľom získavať stále nové zážitky.

Geocaching je aktivita pre celú rodinu.



Viac ako 8 mil. kešerov po svete
a počet stále rastie

Zdroj: http://www.cacherstats.com/

Podľa interného prieskumu organizátorov: za 
jedným prihláseným účastníkom je reálne v 
priemere1,7 osoby (členovia rodiny, partneri).



Počet aktívnych kešerov neustále 
narastá.

Geocacheri sa stretávajú na rôznych
geo eventoch s rôznorodou tématikou. 
Mnohé sú zamerané komunitne:

• pravidelné darovanie krvi

• pravidelné čistenie mestských častí

od odpadkov po celom Slovensku



MEGAevent bude MEGA



MEGAevent bude MEGA

Po prvýkrát na Slovensku.

Športový areál Divoká voda má veľkú kapacitu a priestor
na množstvo sprievodných aktivít www.divokavoda.sk

Podujatie pre kešerov aj nekešerov.



MEGAevent po 1.krát na Slovensku

• 3-dňové podujatie plné športových aj nešportových aktivít

• Zaujímavé pre kešerov aj nekešerov

• Podujatia tohto typu majú priemernú návštevnosť cca 3000 ľudí
(unikátne nicky)

•2 893 ľudí Geocoinfest

•3 679 ľudí GPS Maze

• Očakávaná je silná medzinárodná účasť. 

• Príležitosť prezentovať Slovensko ako „place to be“ 



Atraktívna lokalita

.

• Lokalita v tesnej blízkosti hlavného mesta

• Bratislava má skvelú dostupnosť aj pre zahraničných účastníkov (Rakúsko, 
Maďarsko, Čechy, Poľsko) 

Doprava:

• Zabezpečená kyvadlová doprava z Bratislavy do Čunova

• Parkovisko (kapacita 1500 áut)



Podujatie pritiahne
kešerov aj nekešerov

• Športové aktivity
• vodné: rafting, vodné skútre, aquaroller, kajaky, člny, 
• teamové: nočná teamová hra, painball, beach volley cup
• ďalej: štvorkolky, lezecký event, cyklistický event, beh cez prekážky

• Geo aktivity:
• Výstava zbierky SLOVAK WOOD GEOCOIN
• LAB kešky
• Prezentácia TOP kešiek z celého Slovenska
• Galavečer GEOAWARDS 2014
slávnostné vyhlásenie najlepších pokladov na Slovensku a odovzdanie cien

• Súťaže pre deti, detské atrakcie, animátorky ....

• Ekologický CITO event „Vyčistíme Lužné lesy“

• Exhibície záchranárov, kurzy prvej pomoci



Mediálna podpora podujatia
ATL:

• Teleráno (v pláne)
• banner na Hlavnej stanici v Bratislave, železničnej stanici Petržalka a na
petržalskej hrádzi, na železničných staniciach v trnavskom kraji (v pláne)
• Tlačová správa
• Web stránka www.geoawards.sk od 1.3.2014
• Banner s preklikom na podujatie na partnerských stránkach
• Promo trailer dostupný na partnerských stránkach/Youtube

BTL:
• Emailing účastníkom predošlých mega eventov
• Podujatie je propagované v rámci geocachingových komunít na Slovensku 
aj v zahraničí
• Komunita na Facebooku
• Všetky pripravované materiály a aktivity sú viacjazyčné



Ponuka sponzoringu

Partner 
Reklamný Reklamný

partner partner 

od 5 000€ od 2 500€ do 2 500€
Banner na www.geoawards.sk 

230x100px 230x50px 230x50px 
(100tis. unikátnych klikov) 

Bannery na podujatí
� � nie

(min 2000 účastníkov, počas 3 dní) 

priestor na reklamnú prezentáciu
na hlavnom pódiu počas soboty

nie nie 30-60min

LED panel v areáli Divokej vody
(24 hodinový prenos, max 2min spot)

3x / 1h 1x / 1h nie

Súťaž na webe partnera 
� � �(hľadanie kódu na stránke na týždennej báze) 

Informačná brožúra
rozmer A5 rozmer A6 nie 

pre účastníkov 

Upomienkové predmety � � nie 

Predajný stánok/stage počas
podujatia � � nie

Pozvanie na VIP Route 
� � nie

6.9.2014 o 16:00 



Kontakty

Organiza čný team

GeoAwards organizačný team geoawards@geoawards.sk

Sponzoring Veronika Kassayová, 0905 109 094
sponzoring@geoawards.sk

Doplňujúce informácie

www.geoawards.sk web MEGAeventu GeoAwards
http://tinyurl.com/geoawards GeoAwards trailer
www.geocaching.com Geocaching official web page
http://tinyurl.com/geokeska Čo je to geocaching? 



Naše zážitky s geocachingom


