RALLYMANIACS EN CONDOR MEDIA,
EEN KRACHTIGE SAMENWERKING VOOR LE DAKAR 2017
Rallymaniacs doet al sinds jaar en dag verslag van diverse toonaangevende rally’s in Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Afgelopen zomer was Rallymaniacs als enig Nederlands
team aanwezig bij de Silkway rally. Tijdens Le Dakar 2017 zal Rallymaniacs de dagelijkse
persberichten en fotografie in het bivac verzorgen. Daarnaast verzorgt een ervaren redactieteam voor een up to date informatievoorziening aan een breed publiek via www.rallymaniacs.com.
Condor Media bestaat uit een team van ervaren Dakar fotografen. Na een jaar afwezigheid
besloten Roeland Heuff, Bas van der Bie en Tammo Witmondt de krachten te bundelen en
een eigen fototeam te formeren. Dagelijks zullen zij aanwezig op de beste plekken langs de
track om media en deelnemers te voorzien van actiefoto’s uit de wedstrijd.

WAT HEEFT DEZE SAMENWERKING U TE BIEDEN?
De samenwerking Rallymaniacs – Condor Media biedt u een breed aanbod van mediadiensten. Door ons gezamenlijke netwerk bent u verzekerd van een grote exposure van uw
deelname aan de zwaarste rally ter wereld. Uiteraard hebben we niet alleen oog voor de
deelnemers, maar ook voor het team dat achter u staat en uw sponsors.
Zowel in geschreven woord, interviews, als in beeld (fotografie) verzorgen wij dagelijks materiaal dat beschikbaar wordt gesteld aan alle denkbare media en aan u als deelnemer. Wij
streven ernaar elke dag nieuw beeldmateriaal beschikbaar te hebben zodat u elke ochtend
vroeg uw website, facebook en andere social media van nieuw materiaal kunt voorzien.

ONZE PASSIE IS OM MEDIA EN KLANTEN
DAGELIJKS TE VOORZIEN VAN HET BESTE MATERIAAL
Voor de ene deelnemer is het de uitdaging om eens in zijn leven Le Dakar te finishen. Voor
de andere deelnemer is een hoge klassering het doel. Wat we met elkaar delen is de passie voor de extremen van Le Dakar. Onze uitdaging en voldoening is het om hier zo goed
mogelijk verslag van te doen.
Graag horen we van u als klant wat uw wensen en onze mogelijkheden zijn zodat de verwachtingen over en weer helder zijn. Waar mogelijk spelen wij graag in op uw wensen en
leveren wij op maat.
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