Szanowni Państwo!
Klub Piłkarski Dragon Bojano jest jednym z najbardziej utytułowanych i zasłużonych klubów
sportowych w regionie. Początki Klubu sięgają 1999 roku, przez te lata wielokrotnie dawał on powody
do dumy kibicom piłkarskim z regionu Gminy Szemud. W chwili mamy kilku sponsorów, jednak
sytuacja ekonomiczna zmusza nas do stałego poszukiwania nowych źródeł finansowania. Jest to
niezbędne do dalszego funkcjonowania naszej Organizacji oraz realizacji jej głównego celu
statutowego, jakim jest rozwój i promocja sportu
w naszej Gminie.
Powyższy cel realizujemy poprzez organizację i szkolenie grup juniorskich według zasady
„wychowujemy przez sport”. Na chwilę obecną w klubie szkoli się pod okiem wykwalifikowanych
trenenrów blisko 120 dzieci skupionych w 6 rocznikach.
Naszą ambicją jest dalsze propagowanie wśród młodzieży naszej Gminy sportu jako sposobu
wychowania, reprezentowanie Sponsorów oraz Gminy podczas rozgrywek ligowych i turniejów
organizowanych przez PZPN, Gminę i nasz klub.
Zasługuje na to nasza Gmina, Kibice, a zarazem tradycja piłki nożnej.
Żywimy nadzieję, że niniejsza oferta sponsorska znajdzie uznanie w Państwa oczach oraz miejsce
wśród celów marketingowych Państwa Firmy, a ewentualna współpraca przyniesie wymierne korzyści
zarówno Państwu, jak i idei rozwoju sportu w naszej Gminie.
Z poważaniem
Prezes Zarządu

oraz całe grono Kibiców

Dlaczego sponsoring poprzez piłkę nożną?
Reklama jest to medium ilościowe, oceniane na podstawie kosztów dotarcia do tysiąca odbiorców.
Sponsoring natomiast to medium jakościowe, promujące firmę w ścisłym powiązaniu z wizerunkiem,
prestiżem sponsorowanego wydarzenia. Obowiązujące we współczesnym świecie kanony aktywnego
spędzania wolnego czasu powodują coraz większe zainteresowanie mediów sportem i aktywnością
fizyczną. Piłka nożna pod każdym względem spełnia wszystkie wymagania, jakie stawiają przed nią
media.
Oto kilka cech reklamy przez sport:
o znudzenie reklamą tradycyjną i jej skuteczne omijanie,
o alternatywna do reklamy tradycyjnej forma komunikacji marketingowej,
o forma pozbawiona agresji, łatwiejsza do zaakceptowania, łagodniejsza w komunikacji
marketingowej,
o wysoka skuteczność bazuje na identyfikacji kibiców z zawodnikiem, zespołem, sponsorem,
o sport jest uniwersalny, szeroko dostępny, oparty na rywalizacji, wywołuje silne emocje,
o pozwala zbudować unikalny wizerunek firmy poprzez przenoszenie pozytywnych cech z
Klubu, sukcesu.

Dlaczego Klub Piłkarski „Dragon Bojano” ?
Piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną sportową w Gminie Szemud. Mecze naszych
„Dragonów” są bardzo chętnie oglądane. Eksponowanie logotypów Sponsorów klubu odbywało się
również za pośrednictwem prasy. Artykuły na temat zespołu oraz wywiady indywidualne ukazywały się
w wielu gazetach lokalnych. Poprzez te artykuły eksponowane było logo, nazwa oraz marka
Sponsorów klubu.
Technologia Internetu pozwoliła na ekspozycję logotypów Sponsora również poprzez zapowiedzi,
relacje, wyniki spotkań, galerie meczowe, artykuły, w oficjalnym Serwisie Internetowym Klubu
Piłkarskiego "UKS Dragon Bojano" http://uksbojano.pl.

Proponowane kanały komunikacji marketingowej oraz możliwości
świadczeń reklamowych i sponsorskich:
Oferujemy następujące kanały komunikacji marketingowej:
o reklama na stadionie,
o reklama na strojach,
o reklama na boksach dla zawodników,
o reklama na biletach,
o reklama na oficjalnej stronie internetowej,
o logotyp firmy na materiałach poligraficznych klubu typu ulotka, plakat itp.,
o dowolny serwis informacyjny nadawany na każdym meczu po przez spikera.
Możliwość uzyskania tytułu:
o Sponsora konkretnej drużyny lub sekcji,
o Sponsora meczu,
o Sponsora miesiąca,
o Sponsora transportu zawodników,
o Sponsora sprzętu sportowego (np. komplet strojów, piłki, bramki, obuwie),
o Sponsora odżywek, lekarstw, napojów energetycznych,
o Sponsora indywidualnego danego zawodnika,
o Sponsora ubezpieczenia.
Mamy również do zaoferowania zróżnicowane pakiety sponsorskie. Pakiety te adresowane są do firm
przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, które poprzez comiesięczne wpłaty chcą wspomóc nasz klub i
równocześnie uzyskać możliwość zareklamowania swojej działalność.

Propozycja pakietów reklamowych i sponsorskich
„Dragon Bojano” sezon 2016/2017

Pakiet – grupa biznesowa
Roczna wartość pakietu – od 1.200 zł, netto - możliwość płatności
w ratach miesięcznych lub kwartalnych
Korzyści:
● Logotypy Sponsora na banerach reklamowych eksponowanych na obiektach sportowych (1
moduł z 10 (30x10cm) – baner 2 x 1,1 m ),
● Reklama Sponsora w oficjalnym serwisie Internetowym “Dragon Bojano”,
● Plakat z wizerunkiem zawodników i napisem “ Dziękujemy za wsparcie”
● Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej “Dragon Bojano”.

Pakiet

BRĄZOWY

- sponsor

Roczna wartość pakietu – 4.000 zł, netto - możliwość płatności
w ratach miesięcznych lub kwartalnych
Korzyści:
● Logotypy Sponsora na banerach reklamowych eksponowanych na obiektach sportowych (2
moduły - baner 2,5 x 1,1 m ),
● Logotypy Sponsora umieszczone na strojach meczowych zawodników (miejsce B, C lub D –
zał. nr. 1),
● Reklama Sponsora w oficjalnym serwisie Internetowym “Dragon Bojano”,
● Umieszczanie Logo Sponsora na materiałach drukowanych: plakatach, zaproszeniach,
biletach, programach meczowych,
● Umieszczenie Logo Sponsora na imprezach organizowanych przez “Dragon Bojano”,
● Możliwość promocji Państwa firmy podczas meczów, reklama dźwiękowa emitowana przez
spikera, ulotki reklamowe,
● Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej “Dragon Bojano”.

Pakiet

SREBRNY

– sponsor główny

Roczna wartość pakietu – 8.000 zł, netto - możliwość płatności
w ratach miesięcznych lub kwartalnych
Korzyści:
● Logotypy Sponsora na banerach reklamowych eksponowanych na obiektach sportowych (3
moduły - baner 3 x 1,1 m – zał. nr. 2),
● Prawo do wykorzystywania herbu Klubu w celach marketingowych,
● Logotypy Sponsora umieszczone na koszulkach meczowych zawodników (miejsce B, C lub D
– zał. nr. 1),
● Logotypy Sponsora umieszczone na dresach i ubraniach treningowych,
● Umieszczenie Logo Sponsora w pomieszczeniach konferencyjnych,
● Reklama Sponsora w oficjalnym serwisie Internetowym “Dragon Bojano”,
● Umieszczanie Logo Sponsora na materiałach drukowanych: plakatach, zaproszeniach,
biletach, programach meczowych,
● Umieszczenie Logo Sponsora na imprezach organizowanych przez “Dragon Bojano”,
● Możliwość promocji Państwa firmy podczas meczów, reklama dźwiękowa emitowana przez
spikera, ulotki reklamowe, akcje eventowe,
● Zaproszenia VIP,
● Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej “Dragon Bojano”.

Pakiet

ZŁOTY

– sponsor tytularny

Roczna wartość pakietu – do negocjacji (od 10.000 zł netto) - możliwość płatności
w ratach miesięcznych lub kwartalnych
Korzyści:
● Logotypy Sponsora na banerach reklamowych eksponowanych na obiektach sportowych (4
moduły - baner 3 x 1,1 m + balony reklamowe + koziołki reklamowe za bramkami ),
● Prawo do wykorzystywania herbu Klubu w celach marketingowych,
● Prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w kampaniach reklamowych,
● Logotypy Sponsora umieszczone na koszulkach meczowych zawodników (miejsce A – zał. nr.
1),
● umieszczenie logo sponsora w pomieszczeniach konferencyjnych,
● Reklama na boksach dla zawodników,
● Reklama Sponsora w oficjalnym serwisie Internetowym “Dragon Bojano”,
● Umieszczanie Logo Sponsora na materiałach drukowanych: plakatach, zaproszeniach,
biletach, programach meczowych,
● Umieszczenie Logo Sponsora na imprezach organizowanych przez “Dragon Bojano”,
● Możliwość promocji Państwa firmy podczas meczów, reklama dźwiękowa emitowana przez
spikera,ulotki reklamowe dołączane do biletów, akcje eventowe,
● Zaproszenia VIP,
● Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej “Dragon Bojano”.

Wszystkie wymienione możliwości reklamy podlegają negocjacji
oraz zmianom, tak aby wybrać jak najlepszą ofertę dla Państwa
Firmy!!!

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt

Załącznik nr 1. – Miejsca na logotypy sponsorów

