XX. Göd Kupa
Kajak-kenuverseny
– 2013. augusztus 31. –

Sajtószemle

Szervező: Gödi SE Kajak-kenu Szakosztály
és Dunai Vízisport Alapítvány
Bővebb információk a Göd Kupákról: http://www.godikajak.hu/god-kupa
Facebook: https://www.facebook.com/GodSeKajakKenuSzakosztaly
YouTube: http://www.youtube.com/user/godikajak
Elérhetőségek: http://www.godikajak.hu/kapcsolat
Sajtószervezés, sajtószemle: Vasvári Ferenc (vasvari.press@gmail.com)
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Sajtómegjelenések, kommunikáció, PR
A jubileumi, XX. Göd Kupával kapcsolatban a Magyar Televízió, a Göd Városi Televízió, a
Magyar Rádió és a Lánchíd Rádió is közölt előzetesen és/vagy utólagosan kép vagy
hanganyagot, interjú formájában.
Az eseményről nyomtatott előzetes és/vagy utólagos írás jelent meg a Sportime Magazinban,
a Gödi Körkép városi közéleti magazinban illetve a Dunakanyar Régió című közéleti
újságban.
A rendezvényről számos országos-, sport- és regionális online médium jelentetett meg
szöveges, képes hírt/beszámolót. Látogatottságával kiemelkedik a Nemzeti Sport Online és az
Index.hu – mindkét online újság közölt előzetes és utólagos írást egyaránt.
A szakosztály, saját – idén megújult – hivatalos honlapján, a www.godikajak.hu oldalain
folyamatosan kommunikálta a Göd Kupával kapcsolatos információkat (plakát, program,
versenykiírás), ahol a hírek mellett képgaléria, eredménylista is megtekinthető.
A szervezők figyelmet fordítottak a közösségi – social – médiára is, a Facebook-on és a You
Tube-on képek, videók, közvetlenebb hangvételű írások is megtalálhatóak.
A XX. Göd Kupával kapcsolatos PR és marketingmunka – a hírgyűjtő portálokat is
figyelembe véve – több mint félszáz média-megjelenést generált.
A jubileumi rendezvényen több főszerkesztő, szerkesztő és újságíró részt vett; több mint öt
szerkesztőség képviseltette magát.
A támogatókat a szervezők megjelentették honlapjukon, a verseny helyszínén
„szponzorfalon", a műsorvezető rendszeresen felolvasta nevüket. A helyszínen jelenlévő
partnerek, szponzorok lehetőséget kaptak az eredményhirdetés alkalmával díjátadásra is, mely
alkalmával nevük, cégük, tevékenységük is elhangozhatott.

A Gödi SE Kajak-kenu Szakosztályának
Támogatói:
http://www.godikajak.hu/tamogatoink
Sajtómegjelenései:
http://www.godikajak.hu/sajtoszoba
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Beszámolók, összefoglalók
Kajak-kenu: Több száz résztvevő, 30-nál is több futam a jubileumi Göd Kupán
Több száz résztvevővel, a programban 30-nál is több futammal rendezte a Gödi SE idén 30
éves kajak-kenu szakosztálya és a Dunai Vízisport Alapítvány a XX. Göd Kupa kajakkenuversenyt augusztus 31-én…
A Gödikajak.hu beszámolója
http://www.godikajak.hu/ket-evtizedet-unnepelte-god-kupa-nyar-utolso-napjan
MTVA, Vízitúra magazin beszámolója
http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Vizitura.aspx
A Nemzeti Sport Online beszámolója
http://www.nemzetisport.hu/kajak_kenu/kajak-kenu-tobb-szaz-resztvevo-a-jubileumi-godkupan-2276263
Az Index.hu (SportGéza) beszámolója
http://sportgeza.hu/kajakkenu/2013/09/02/tobb_szaz_resztvevo_a_god_kupa_kajakkenu_versenyen/
Az MTI önkormányzati oldalának beszámolója
http://onkormanyzat.mti.hu/hir/36402/kajak-kenu_tobb_szaz_resztvevo_30nal_is_tobb_futam_a_jubileumi_god_kupan
A Gödi Körkép beszámolója
https://googledrive.com/host/0B8S8vMF1MeRmT0FLX3dBN0xESFE/2013_09.pdf
A Dunakanyar Régió beszámolója
http://www.dunakanyarregio.hu/download_lapjaink/Regio%202013%2018as%20szam%20web.pdf
A Göd Városi Televízió, Mozogj velünk! sportmagazin összefoglalója
http://www.youtube.com/watch?v=-Y_HdCo_NYM
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A Magyar Kajak-kenu Szövetség beszámolója
http://www.kajakkenusport.hu/hir/2013/09/03/30nal_is_tobb_futam_a_jubileumi_god_kupan.html#.UiXiShzjko0.facebook
A Göd.hu beszámolója
http://www.god.hu/hirek/hirek/?newswf2_id=42896
A Magyar Olimpiai Bizottság beszámolója
http://www.mob.hu/jubilalt-a-god-kupa-kajak-kenu-verseny
Az Overmagazin.hu beszámolója
http://www.overmagazin.com/2013/09/jubileumi-god-kupa/
A Kajak.hu beszámolója
http://www.kajak.hu/cikkek/2038
Az XLsport.hu beszámolója
http://www.xlsport.hu/Kajak-kenu-Tobb-szaz-resztvevo-30-nal-is-tobb-futam-a-jubileumiGod-Kupan
A Mozgásvilág.hu beszámolója
http://www.mozgasvilag.hu/kajak-kenu/hirek/jubileumi-god-kupa
A Sportime.hu beszámolója
http://www.sportime.hu/
A Dunakanyarrégió.hu beszámolója
http://www.dunakanyarregio.hu/index_article.php?cikk=4789
A Dunakanyar.hu beszámolója
http://www.dunakanyar.hu/hirek/sport/God/17524_Tobb-szaz-resztvevo,-30-nal-is-tobbfutam-a-jubileumi-God-Kupan.html
A Nagymarosi SE honlapja
http://nagymarosikajakosok.hu/130831godkupa.html
A MAFC honlapja
http://www.mafc.hu/node/205
Szülői, szubjektív videó
http://www.youtube.com/watch?v=zzthA4dUqdQ&feature=youtu.be
MOB hírlevél
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Beharangozók, előzetes cikkek
Kajak-kenu: Kettős jubileumot ünnepelnek a szombati Göd Kupán
A Dunakanyar egyik legnagyobb vízisport eseményét rendezi a Gödi SE idén 30 esztendős
kajak-kenu szakosztálya és a Dunai Vízisport Alapítvány augusztus 31-én, szombaton.
A Gödikajak.hu beharangozója
http://www.godikajak.hu/szombaton-xx-god-kupa
A Nemzeti Sport Online beharangozója
http://www.nemzetisport.hu/kajak_kenu/kajak-kenu-szombaton-jubileumi-god-kupa-2274301
Az Index sportoldalának, (SportGéza) a beharangozója
http://sportgeza.hu/sport/2013/08/26/sporthetfo/szombaton_rendezik_a_god_kupa_kajakkenu_versenyt/
Nagy Árpád interjú a Kossuth Rádióban (MR)
http://www.radio.hu/index.php
Nagy Árpádot interjú a Lánchíd Rádióban
http://mno.hu/lanchidradio/
Kammerer Zoltán és Kulifai Tamás a Göd Városi TV, Mozogj velünk! sportmagazinban
http://www.youtube.com/watch?v=H00nPDmh7S8
A Dunakanyar Régió című lap beharangozó cikke
http://www.dunakanyarregio.hu/download_lapjaink/Regio%202013%2016os%20szam%20web.pdf
30 éves a szakosztály, cikk a Gödi Körképben
http://www.godikajak.hu/sites/default/files/egyeb/godi_korkep_08_low_27.pdf
A Gödi Körkép beharangozó cikke
http://www.godikajak.hu/sites/default/files/egyeb/godi_korkep_08_low_26.pdf
A Sportime Magazin beharangozó cikke
http://www.godikajak.hu/sites/default/files/u75/sportime-god-kupa.pdf

www.godikajak.hu

Dalnoki Tibor interjú a Gödi TV Mozogj velünk! - című sportmagazinjában
http://www.youtube.com/watch?v=x5tGcFoScWw

A Göd Kupa plakátja a Dunakanyar Régióban itt
http://www.dunakanyarregio.hu/download_lapjaink/Regio%202013%2017-es%20web.pdf

A Göd Kupa beharangozója az MTI önkormányzati oldalán
http://onkormanyzat.mti.hu/hir/36197/szombaton_kettos_jubileumot_unnepelnek_a_god_kupa_kajakkenu_versenyen

A Magyar Olimpiai Bizottság beharangozója
http://www.mob.hu/szombaton-jubileumi-god-kupa

A Magyar Kajak-kenu Szövetség beharangozója
http://www.kajakkenusport.hu/hir/2013/08/26/kajakkenu_szombaton_kettos_jubileumot_unnepel_a_god_kupa.html

A Göd.hu beharangozója
http://www.god.hu/hirek/hirek/?newswf2_id=42888

A SportRádió beharangozója
http://www.sportfm.hu/kajak-kenu-kettos-jubileumot-unnepelnek-a-szombati-god-kupan/

A Váconline beharangozója
http://www.vaconline.hu/sport/kajak-kenu-kettos-jubileumot-unnepelnek-a-szombati-god-kupan2.html

A Váci Napló Online beharangozója
http://vaci-naplo.hu/2013/08/szombaton-jubileumi-god-kupa/

A Sportime.hu beharangozója
http://www.sportime.hu/

A Dunakanyarregio.hu beharangozója
http://www.dunakanyarregio.hu/index_article.php?cikk=4775

A Dunakanyar.hu beharangozója
http://www.dunakanyar.hu/hirek/sport/God/17496_Kettos-jubileumot-unnepelnek-a-szombati-GodKupan.html

A Mozgásvilág.hu beharangozója
http://www.mozgasvilag.hu/kajak-kenu/hirek/kettos-jubileumot-unnepelnek-a-szombati-god-kupan
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Pest megye honlapjának beharangozója
http://www.pestmegye.hu/sport/szombaton-jubileumi-god
A Gödi Hírhatár.hu beharangozója
http://www.godi-hirhatar.hu/hirek/kettos-jubileum-a-god-kupan

A Sporthírügynökség.hu beharangozója
http://sporthirugynokseg.hu/2013/08/kajak-kenu-kettos-jubileumot-unnepelnek-a-szombati-godkupan/

Az XLSport.hu beharangozója
http://www.xlsport.hu/Kajak-kenu-Kettos-jubileumot-unnepelnek-a-szombati-God-Kupan
A Váci Kajak-kenu Baráti Kör honlapja
http://www.vacikajakkenubke.hu/index.php/jubileumi-30-god-kupa

MOB hírlevél
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