ZAGRAJMY DO JEDNEGO KOSZA!

O F E R TA W S P Ó Ł P R A C Y

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy sponsorskiej ze
Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki MAXIMUS.

Koszykówka to sport niesamowicie pasjonujący, pełen emocji, walki i niesamowitych
zwrotów akcji. To dyscyplina wymagająca niebywałego zaangażowania i wielu lat pracy. W
takim przekonaniu mozolnie budujemy markę naszego klubu od 15 lat. W każdym kolejnym
sezonie nasze drużyny występujące w rozgrywkach centralnych poprawiają swoje wyniki
i miejsca w ligowych tabelach, pokazując tym samym swój potencjał oraz gotowość do
rozwoju. Czujemy się gotowi do walki o najwyższe cele, dlatego chcielibyśmy, by również
Państwo mogli w tym uczestniczyć.

Występy naszych zespołów w halach sportowych w całym kraju to ogromne korzyści w sferze
promocji dla potencjalnych sponsorów. Zapraszamy do zapoznania się z proponowaną przez
nas ofertą współpracy. Mocno wierzymy, że stanie się ona dla Państwa punktem wyjścia
do dalszych rozmów z nasz klubem. Maximus tworzą pasjonaci - ludzie oddani i żyjący
koszykówką. Naszym celem jest osiąganie, jak najlepszych wyników na profesjonalnym
szczeblu. Wierzymy, że wspólnie z Państwa pomocą odniesiemy sukces.
Zagrajmy do jednego kosza!

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Tomasz Giniewski

SKF KKK MAXIMUS W LICZBACH:
15 lat istnienia klubu
150 - średnia ilość widzów na meczach ligowych
4. sezon drużyny męskiej w 2. lidze koszykówki
ponad 60 zawodników i zawodniczek zrzeszonych w 4 sekcjach
3. miejsce drużyny żeńskiej w sezonie 2018/2019
blisko 3500 fanów profilów naszych drużyn na Facebooku

KORZYŚCI SPONSORINGU SPORTOWEGO:
sport jako wszechstronna platforma marketingowa o ogromnym potencjale komunikacyjnym
efektywne narzędzie promocji, pozytywnie wpływające na wizerunek sponsora jako
propagatora zdrowego stylu życia
nieagresywna prezentacja marki w przyjaznym środowisku popularnej dyscypliny, jaką jest
koszykówka
ogromna ilość dostępnych nośników umożliwiających umocnienie świadomości marki
sponsora

CO NAM DAJE SPONSORING:
Sponsoring sportowy w ostatnich latach stał się bardzo popularną formą promocji - jest on ściśle
powiązany z budowaniem wizerunku firmy oraz podmiotu sponsorowanego. Sport i aktywność
fizyczna są odbierane w społeczeństwie bardzo pozytywnie, a zaangażowanie w jego rozwój
sprawia, że marka zyskuje ogólną sympatię nie tylko wśród kibiców danego klubu, a także zaczyna
być postrzegana jako czynnie zaangażowana w rozwój danej dyscypliny. Koszykówka jest jednym
z najatrakcyjniejszych sportów pod względem ekspozycji reklamowych. Hala jako zamknięty
obiekt stwarza wiele możliwości dla potencjalnych sponsorów.

NA CO STAWIAMY?

DZIAŁALNOŚĆ
SPOŁECZNA

KIBICE

ROZWÓJ
MŁODZIEŻY

NIEZAPOMNIANA
ATMOSFERA

INTEGRACJA
SPOŁECZNOŚCI

EFEKTOWNE
WIDOWISKO

PAKIETY SPONSORSKIE
SPONSOR TYTULARNY

15 000 zł netto / sezon

SPONSOR GŁÓWNY

8 000 zł netto / sezon

PARTNER ZESPOŁU

5 000 zł netto / sezon

SPONSOR MECZU

2 000 zł netto / sezon

Powyższe pakiety podlegają negocjacjom, a ich zakres może być
indywidualnie dopasowany do potrzeb potencjalnego sponsora.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
SPONSOR
TYTULARNY

SPONSOR
GŁÓWNY

PARTNER
ZESPOŁU

SPONSOR
MECZU

Zamieszczenie logo i odnośnika do strony na oficjalnej
stronie klubu i portalach społecznościowych zespołów

TAK

TAK

TAK

TAK

Kolportaż materiałów reklamowych sponsora w trakcie
imprez Stowarzyszenia

Każdorazowo

6-krotnie

2-krotnie

1-krotnie

Wystawienie banerów/rollupów reklamowych sponsora
na meczach drużyn

2 bannery

1 banner

1 banner

-

Na koszulkach i bluzach
rozgrzewkowych

Na bluzach
rozgrzewkowych

Na spodenkach

-

Nazwa klubu poszerzona o nazwę sponsora

TAK

-

-

-

Umieszczenie logotypu sponsora na plakatach
meczowych oraz materiałach promocyjnych klubu

TAK

TAK

TAK

TAK

Pełna

Wg ustaleń

Wg ustaleń

-

TAK

TAK

TAK

TAK

Każdorazowo

6-krotnie

2-krotnie

-

PROPOZYCJE ŚWIADCZEŃ

Zamieszczanie logotypu sponsora na strojach drużyn

Możliwość wykorzystania nazwy, wizerunku klubu
oraz zawodników i zawodniczek do własnych działań
marketingowych sponsora
Nazwa sponsora wymieniana przez spikera w przerwach
między kwartami
Rollup reklamowy sponsora podczas meczów
wyjazdowych drużyn

INFORMACJE DODATKOWE:
• Umowy ze sponsorami zawierane są na okres minimum 12 miesięcy
• Wszelkie wymienione wyżej formy reklamy podlegają negocjacji oraz zmianom, tak aby Państwa firma mogła wybrać jak najlepszą dla siebie ofertę
• Istnieje możliwość wystawienia faktury za sponsoring Klubu

ZAUFALI NAM

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Kątecki Klub Koszykówki MAXIMUS
ul. 1 Maja 48c/11
55-080 Kąty Wrocławskie
NIP 896-146-59-16
Numer konta: Bank Spółdzielczy 82 9574 0005 2001 0015 0239 0001
email: maximus@katywroclawskie.com
tel. +48 691 446 660
www.fb.com/Polkaty.Maximus/
www.fb.com/Maximus-Gokis-KatyWroclawskie-282343748499969/polkaty.
maximus
www.polkatyteam.pl

