
 

 

Relacja (Kwiecień 2013 r.): Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego     

Za bardzo ważne dla promowania marki HELUKABEL na terenie Województwa 

Zachodniopomorskiego na wodach wewnętrznych, jak i zewnętrznych uważamy udział w 

następujących imprezach. 

 

Regaty o Złotą Kotwicę Dyrektora OSiR, odbywają się co roku w połowie mają (w tym 
roku 11-12 maja), nie gromadzą może zbyt wielu jachtów, bo zaledwie kilkanaście, jednak 
gromadzą bardzo wielu obserwatorów. Tradycyjnie regaty te otwierają sezon żeglarski, a 
ponieważ nie wszystkie jachty są już przygotowane w tym czasie, dodatkowo temperatura 
wody nie każdego pociąga, na starcie stają tylko najwięksi zapaleńcy - a takich miłośnicy 
żeglarstwa bardzo lubią oglądać. Ponadto, otwarcie sezonu żeglarskiego odbywa się 
zawsze na Przystani Żeglarskiej OSiR w Lubczynie (miejsce startu i zakończenia regat) z 
pompą i w asyście wszystkich możliwych okolicznych włodarzy, a co za tym idzie – także 
mediów. Przykładowo, w roku 2012 na starcie zgłosiło się 13 załóg, a ich zmagania 
oglądali: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wicestarosta Powiatu 
Goleniowskiego, Przewodniczący Rady Miasta Goleniów, Zastępcy Burmistrza Gminy 
Goleniów. Dodam, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd 
Geblewicz jest zapalonym żeglarzem i sam startuje w niektórych regatach.  
 
We wspomnianych regatach jacht HELUKAEBEL reprezentował będzie flagi oraz banery 

reklamowe partnerów, z którymi promujemy markę HELUKABEL w województwie 

zachodniopomorskim. Do firm tych należy między innymi Magma Szczecin, z którą przez 

cały rok 2012 oraz początek roku 2013 przeprowadzono szereg szkoleń dla zakładu 

POLICE. Jacht HELUKABEL będzie ścigał się w regatach o złotą kotwicę z flagowym 

jachtem z Polic POLUS. Rywalizacja będzie o tyle zacięta, że są to jednostki tej samej 

klasy, a start w tych zawodach gwarantuje zauważenie jachtu przez bardzo wiele osób, 

które w poszczególnych wydziałach Zakładów Azotowych upowszechniają markę 

HELUKABEL. 

 
 
 
 
 

W związku z wyżej wymienioną listą  planowanych imprez żeglarskich 
przeprowadzono spotkania  z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, na których 
przedstawiono markę HELUKABEL. W kwietniu odbyły się rozmowy z przedstawicielami 



klubu OSIR w Lubczynie oraz przystani YK AZS – organizatorami imprezy - w celu 
omówienia i akceptacji szczegółowych działań promocyjnych marki HELUKABEL. 
Działaniami, które uzgodniono są:  
1. Umieszczenie logo HELUKABEL na żaglu przednim – wraz z logo firmy Magma / 
partnera firmy HELUKABEL; 
2. Rozwieszenie flag HELUKABEL na terenie organizatora regat o Złotą Kotwicę 
3. Umieszczenie logo HELUKABEL na trasie regat. 
4. Reklama na czapeczkach oraz drobnych upominkach wśród uczestników regat. 
 
 

 

Z poważaniem       

 

HELUKABEL Polska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


