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DRIFTA SACENSĪBU ORGANIZĒŠANĀ

SIA “Event Masters” ir autosporta sacensību organizatori. 
No 2007.gada organizē visus Latvijas drifta oficiālos
posmus, Baltijas posmus, Drift Games,
Ziemeļeiropas drifta čempionāta posmus (NEZ drift), 
kā arī starptautisko seriālu Drift Masters grand prix Riga. 
2021. gada sezonā organizēts arī 
FIA Interkontinentālais Pasaules drifta kausa posms Rīgā.

SIA "Event Masters" organizē arī oficiālos drifta treniņus, 
apbalvošanas pasākumus, privātus un kooperatīvus pasākumus 
kuri saistīti ar sportiskām aktivitātēm.
No 2018. gada sezonas organizē arī Gymkhana oficiālos LV posmus.
2021. gada sezonā uzsākts organizēt arī Latvijas dragreisa kausu.
2022 gadā uzsākts jauns projekts arī bērniem- “First steps in racing”
2022 gadā organizētas arī FIA Motorsport Games ietvaros 
drifta disciplīnas sacensības.

Mēs piedāvājam kļūt par ģenerālsponsoru, sponsoru,
atbalstītāju vai sadarbības partneri
2023. gada drifta sezonā.

2023
SEZONA

14 gadu pieredze



Drifts ir viens no augošākajiem sporta veidiem pasaulē.
Drifts ir auto šosejas paveids kurā rezultāts netiek noteikts pēc simtdaļām, 
 bet gan vērtēts pēc tādiem kritērijiem kā leņķis, josla un stils.

Drifts ir automašīnas kontrole vadāmā sānslīdē- braukšanas tehnika, kad 
braucējs trasē cenšas ieņemt joslu no kuras automašīnu varētu pakļaut 
vadāmai sānslīdei pie pēc iespējas lielāka ātruma. 

DRIFTS IR VIENS NO SKATĪTĀKAJIEM MOTORU SPORTA VEIDIEM PASAULĒ

KAS IR DRIFTS?



Visas sezonas garumā drifta treniņi, 
dažāda cita veida aktivitātes, 
kurās notiek atbalstītāja integrēšana.

2023
latvijas drifta sezonas

kalendārs
23.04.2023

12./14.05.2023

09./11.06.2023

07./09.07.2023

26./27.08.2023

09./10.09.2023

06./08.10.2023

LAF Drifta Tehniskā diena

Baltijas Drifta sezonas atklāšana

Livonijas Drifta čempionāts

Daugavpils Drift Festival 2023

Speedwey Drift Madness

NEZ drift Riga “Witch Kettle Drift”

Drifta sezonas noslēgums 2023 “Final fight”

28./30.07.2023

*atsevišķi runājams sadarbības piedāvājums un noteikumi

Drift Masters Grand Prix Riga*



Lielākais Eiropas drifta seriāls, 2017/2018 un 2019. gadā. Tieši Rīgas sacensības 
bija lielākās Eiropā, kurās dalību ņēma 50-70 sportisti no vairāk kā 24 valstīm.
Rīgā ieradās vairāk kā 100 starptautiski mediju pārstāvji, tiešraidi internetā
skatās vairāk kā 1,2 miljoni cilvēku klātienē Biķerniekos 6500 skatītāju.

DRIFT KING OF RIGA 2020/21, lielākais Eiropas drifta seriāls, saistībā ar 
covid-19 apstākļiem, DMEC 2020 gadā Rīgā aizvadīja savu vienīgo posmu. 
Bet 2021.gadā Rīgā tika aizvadīts viens no diviem DMEC posmiem sezonā,
un kā dubultsposms. 

2022 gadā Rīgas posms kļuva  par vispopulārāko no visiem čempionāta posmiem, 
dalību sacensībās ņēma 65 sportisti no 21 valsts, Rīgā ieradās vairāki 
starptautiski žurnālisti, tiešraidi filmēja Red Bull TV, interneta tiešraidi 
vēroja vairāk kā 2,1 miljoni skatītāju, sasniedzot kopā 4,9 miljonus skatītāju 
minūtes un 5 miljoni instagram “reach”.

DRIFT KING OF RIGA 2020-2022, 
eiropas drifta čempionāts

. 

Lielākie pasākumi



Jau divpadsmito gadu pēc kārtas tiek organizēts Ziemeļeiropas drifta čempionāta posmu. 
Šīs sacensības kļuva atpazīstamas ar to, ka viņas notika Biķernieku trases daļā, 
kuru dēvē par "Raganas Katlu".

Sacensības apmeklē līdz 3500 apmeklētāju, bet tiešraidi katru gadu vēro vairāk kā 35 000 cilvēku.
2021. gadā sacensībās piedalījās 72 dalībnieki no 4 valstīm, apmeklētāji bija limitēts skaits, saistībā ar ierobežojumiem.

2022. gadā NEZ drifta čempionāts pēc vairāku gadu pauzes atgriezās Biķernieku trases lielajā trasē, 
pulcējot 125 dalībniekus no 7 valstīm, un norisinoties kā galvenais Ziemeļeiropas sezonas noslēgums.

NEZ DRIFT (NORTH EUROPEAN ZONE DRIFT CHAMPIONSHIP) 2020/22.

Lielākās drifta sacensības Baltijā. Baltijas drifta čempionātā piedalās spēcīgākie sportisti no Baltijas valstīm.
2022.gada sezonas Baltijas posms , kurš norisinājās Latvijā Maija sākumā, bija lielākais Baltijas posms
kāds piedzīvots.

Kopumā uz starta izgāja 140 sportisti no visas Baltijas un kaimiņvalstīm.
Sacensības klātienē vēroja 4000 skatītāji, tiešraidi vēroja 90 000 skatītāji.

2022.gada sezonā Latvija aizvadīja divus Baltijas posmus, viens ietvēra Raganas Katla sacensības,
 bet viens norisinājās jau minētajā maija sākumā.

. 

BALTIC DRIFT CHAMPIONSHIP

Lielākie pasākumi



47/54/65
braucēji

2000/1000/7000
skatītāji

19/18/21
valstis

1 700 000/2 100 000/2 200 000
skatītāju internetā

88/110/120
braucēji

2000/1000/4000
skatītāji

3/6/4
valstis

85 000/100 000/95 000
skatītāju internetā

BALTIjAS DRIFTA ČEMPIONĀTS

DRIFT KING OF RIGA

NEZ DRIFT

45/65/125
braucēji

2000/1000/2000
skatītāji

4/4/7
valstis

75000/90000/91000
skatītāju internetā

sezona 2020/21/22
Lielākie pasākumi



1 700 000/2 100 000/2 200 000

DRIFTLATVIA
30 036 sekotāji

Latviadrift
25 000 sekotāji

Latvian drift page
2 000 sekotāji

Latvian drift page
2 000 sekotāji

SKATĪJUMU VAIRĀK KĀ 
500 000 SEZONĀ

SKATĪJUMU VAIRĀK KĀ 
500 000 SEZONĀ

vairāk kā 50 videos sezonā
kopā sasniedzot  
tūkstošiem skatījumu

Latviandrift
6 000 sekotāji

mediju statistika



500 Dalībnieku
400 mēdiju pārstāvju 

800 publikācijas
2 miljoni video skatījumi

4 miljoni FACEBOOK
POST REACH

Vienā sezonā vairāk kā





SPONSORA ZĪMOLA POPULARIZĒŠANA
Sponsora zīmola integrēšana sacensību plakātos

Relīzes, Radio reklāmas- konkursi, TV konkursi, tiešraide no sacensībām

Facebook konkursi, Instagram

Dažādi drukātie mediji, uzlīmes, materiāli- sponsora zīmols redzamākajās vietās. 

Sponsora logo uz dažādiem reklāmas baneriem, vides baneriem, plakātiem, flaijeriem.

Sponsora zīmola iekļaušana sacensību vides reklāmās baneros redzamākajās vietās trasē. Papildus karogu,
un cita reklāmas materiāla izvietošana trasē pēc iespējām un  sponsora vēlmēm- teltis, piepūšamā atribūtika u.c.

 

Sponsora reklāma organizatoru mājas lapās un sociālajos tīklos, atsevišķi darbs ar sociālajiem tīkliem 
sasaistot sponsoru ar driftu.

www.driftlatvia.com, www.driftkingofriga.com un www.NEZdriftriga.com, 
kā arī organizatoru sociālajos tīklos www.facebook.com, www.draugiem.lv, 
www.twitter.com un Instagram. Atsevisķi Jūsu “post” share, pārpublikācijas, reklamēšanas.

SPONSORA LOGO IZVIETOŠANA UZ:
Sacensību dalībnieku automašīnām noteiktās vietās, kā oficiālā uzlīme. 
Apbalvošanas pjedestāla. Uz promo meiteņu tērpiem.  
Obligātās galvenās sacensību uzlīmes uz sporta automašīnām. 
Sezonas cipariem. 
Sponsora reklāmas organizatoru mājas lapās. 
Auto caurlaidēm.
Oficiālās dokumentācijas
Dažāda sponsoru logo integrācija visādos veidos sacensībās, pirms sacensībām u.t.t.

Visai sezonai  / 23 000 EUR  (T. SK. PVN)

Ģenerālsponsors



PAPILDUS CITI LIELISKI PIEDĀVĀJUMI 

Piedāvājumā ir uzskaitītas tikai galvenās lietas. 
Papildus mēs vienmēr domājam par to, lai mūsu klients- atbalstītājs 
tiktu pēc iespējas labāk pasniegts mūsu organizētajos pasākumos- sacensībās. 
Esam atvērti jaunām idejām,  piedāvājumiem, 
kā arī nākam pie mūsu partneriem ar jaunām idejām.

DAŽĀDA VEIDA REKLĀMAS IESPĒJAS 
VISAS SEZONAS GARUMĀ, UN ARĪ STARP POSIEM!

Iespēja tirgot, reklamēt, promitēt savu produkciju, 
pakalpojumu gan sacensību laikā, gan pirms sacensībām.

Bezmaksas pasākuma apmeklēšana uzņēmuma darbiniekiem, 
Jūsu uzņēmuma lielākajiem klientiem, atsevišķu zonu izveide 
Jūsu partneriem, darbiniekiem, mūsu sacensībās, 
aktivitāšu iespējas.

Reklāma uz organizatoru komandas apģērba- 
ja sponsoram ir ko piedāvāt

Sadarbība konkursos

Dažāda veida reklāmas iespējas visas sezonas 
garumā kā ģenerālsponsoram. 



SPONSORA ZĪMOLA POPULARIZĒŠANA

Visai sezonai/ līdz 13 000 EUR  (T. SK. PVN)

Sponsors

Relīzes, konkursi, tiešraide no sacensībām

Sponsora logo uz visas oficiālās dokumentācijas

Facebook konkursi, Instagram, drukātie mediji, uzlīmes, 
materiāli - sponsora zīmols izvietots pietiekoši redzams

Sponsora logo uz auto caurlaidēm

Sponsora logo uz visiem reklāmas baneriem, vides baneriem, 
plakātiem, flaijeriem un citiem drukātajiem 

elementiem sacensību vajadzībām un reklamēšanai.

Sponsora zīmola iekļaušana sacensību vides reklāmas baneros 
trasē. Papildus karogu, un cita reklāmas materiāla izvietošana 

trasē pēc iespējām, teltis, piepūšamā atribūtika u.c.

Sponsora logo izvietošana uz sacensību dalībnieku automašīnām

Sponsora logo izvietošana uz priekšējā stikla uzlīmes

Sadarbba konkursos

Sponsora reklāma organizatoru mājas lapās un sociālajos tīklos:
www.driftlatvia.com, www.driftkingofriga.com un www.NEZdriftriga.com, 

kā arī organizatoru sociālajos tīklos www.facebook.com, www.draugiem.lv, 
www.twitter.com un Instagram. 

Atsevisķi Jūsu “post” share, pārpublikācijas, reklamēšanas.



SPONSORA ZĪMOLA POPULARIZĒŠANA

Visas sezona/  7 000 EUR (T. SK. PVN)/ barteris 

ATBALSTĪTĀJS

Tiešraide no sacensībām

Facebook un instagram konkursi, sadarbības

Sponsora logo uz visiem reklāmas baneriem, vides baneriem, 
plakātiem, flaijeriem un citiem drukātajiem elementiem 
sacensību vajadzībām un reklamēšanai

Sponsora zīmola iekļaušana sacensību vides reklāmas baneros trasē. 
Papildus karogu izvietošana trasē

Sponsora reklāma organizatoru mājas lapās un sociālajos tīklos:
www.driftlatvia.com, www.driftkingofriga.com un www.NEZdriftriga.com, 
kā arī organizatoru sociālajos tīklos www.facebook.com, www.draugiem.lv, 
www.twitter.com un Instagram. 
Atsevisķi Jūsu “post” share, pārpublikācijas, reklamēšanas.

Iespēja reklamēt, promitēt savu produckiju, pakalpojumu sacensību laikā

Bezmaksas pasākuma apmeklēšana uzņēmuma darbiniekiem.

Sadarbība konkursos

Piedāvājumā ir uzskaitītas tikai galvenās lietas.
Uzklausīsim cita veida reklāmas iespējas pēc Jūsu vēlmēm, iespējams Jūs 
mūsu sadarbību redziet vēl savādāk. Papildus izskatīsim arī sadarbības atbalstu 
par balvām braucējiem, atbalstu sacensību norisei, tehniskajam nodrošinājumam, 
sacensību atbalstīšanu kā medijam, radio u.t.t.



CONTACT INFORMATION
ELĪNE BERĶE
Sacensību organizatore
+371 261 908 25
eline@driftlatvia.com
elineberke@inbox.lv

www.driftlatvia.com
Visi video no visiem 2021./2022. gada sezonas pasākumiem - 
sacensībām ir pieejami www.driftlatvia.com sadaļā video, 
kā arī Youtube- Latvia drift

JĀNIS BLUŠS
Sacensbu organizators
+371 291 536 66
janisbluss@driftlatvia.com
jbluss@inbox.lv

/driftlatvia

/Driftlatvia

/latviadrift

/LatviaDriftsee you at the track


