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oferta
współpracy
STOWARZYSZENIE KLUB
POWSTANIEC DOBRA

OD POCZĄTKU ŁĄCZYŁO NAS JEDNO: WSPÓLNA PASJA DO PIŁKI
NOŻNEJ

Piłka nożna jest od wielu lat
najpopularniejszą dyscypliną
sportową w wielu krajach
oraz ma najbardziej
rozbudowane rozgrywki w
skali świata. W Polsce
jest najchętniej
uprawianym sportem od
kilkudziesięciu lat. Obecnie,
ponad 400 tys. Polek i
Polaków grywa w nią
regularnie.

W związku z chęcią dynamicznego
rozwoju Stowarzyszenia Powstaniec
Dobra oraz wysokimi kosztami
utrzymania Klubu poszukujemy
sponsorów oraz partnerów do
współpracy. Uważamy, iż prestiż
Państwa firmy otwiera drogę do
wychodzenia poza działalność czysto
biznesową oraz do zaangażowania w
rozwój właśnie naszego Klubu.
Żywimy nadzieję, że poniższa oferta
znajdzie uznanie w Państwa oczach.

HISTORIA KLUBU
Zaczęło się w 2011 roku i od początku chodziło o jedno: wspólną pasję
do piłki nożnej. Założyciele klubu i obecni zawodnicy, to ludzie z
Łodzi, Strykowa oraz okolic. Nazwa związana jest z Powstaniem
Styczniowym: 24 lutego 1863 roku pod Dobrą, gdzie rozegrała się
jedna z kluczowych bitew tamtego Powstania.
W roku 2013 walczyliśmy o awans do A-klasy. Pod okiem trenera
Andrzeja Łaski, wygraliśmy 7 spotkań z rzędu, co stanowi jak do tej
pory najdłuższą serię zwycięstw drużyny w historii klubu.
Dokonania trenera zostały zauważone przez łódzkie środowisko
piłkarskie w związku z czym trener Andrzej Łaska otrzymał na
koniec sezonu „Smolara”, czyli nagrodę dla najlepszego trenera w
województwie łódzkim.
Zwiększająca się liczba nowych zawodników, zaangażowanych w
życie klubu, pozwoliła nie tylko rozwijać się sportowo, ale też
działać o charakterze społecznym, charytatywnym. Zawodnicy nosili
logo fundacji „Krwinka” na koszulkach meczowych, odwiedzali chore
dzieci w szpitalach oraz byli obecni na billboardach i w spocie
reklamowym namawiającym do przekazania 1% podatku na rzecz
tejże fundacji. Stowarzyszenie zbierało środki dla dzieci na wyjazd,
organizowało Dzień Dziecka oraz halowe turnieje piłkarskie o
charakterze charytatywnym (Turniej dla Dobra), gdzie w czasie 2.
edycji zebraliśmy 25 000 zł!
Nasze działania zwróciły uwagę również mediów. Mówili o nas: TVP3
Łódź, Magazyn „Sukces”, Radio "Melo", Telewizja internetowa
„Hattrick”, portal Lodzkifutbol.pl, w Radiu Łódź mieliśmy audycję o
naszym klubie, a o przebiegu naszych meczy m.in. można było
przeczytać w gazecie „Wieści z Głowna i Strykowa”. Bardzo często
fotorelację z naszych spotkań przeprowadza fotograf Marek Kowal
(marekkowal.pl)

TURNIEJ DLA DOBRA
W lutym zorganizowaliśmy w Zgierzu drugą edycję charytatywnego
turnieju halowej piłki nożnej „Turniej dla Dobra”. Tym razem
zbieraliśmy pieniądze dla chorego na autyzm 6. letniego Mateusza
Jaska.
W turnieju wystąpiło 12 drużyn, odbyły się różne atrakcje (m.in.
zumba, trampoliny, pokazy tańca, freestyle'u piłkarskiego). Przez
cały czas prowadzone były zbiórki do puszek oraz licytacje:
- koszulka Jakuba Błaszczykowskiego z autografem (wylicytowana za
2550 zł!)
- koszulka Widzewa Łódź z autografami,
- koszulki Siatkarek i Koszykarek,
- koszulka FC Bacelony i wiele więcej.
W czasie całego turnieju zebraliśmy 25 000 zł! Podobnie, jak w roku
ubiegłym honorowy patronat nad turniejem objęli:
prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski oraz burmistrz
Strykowa Andrzej Jankowski.
Patronowali wydarzenie: TVP3 Łódź, Radio Łódź i Melo oraz
zgierskie media.
Liczne zapowiedzi, relacje z wydarzenia (dostępne linki na naszym
FB) i liczne podziękowania pokazały jak dużym sukcesem okazał się
turniej.
Za rok planujemy kolejną edycję.

powstaniec obecnie

Drużyna występuje w I grupie łódzkiej B klasy.
Miejsce po rundzie jesiennej nie odzwierciedla
możliwości i ambicji drużyny. Do drużyny wrócił
trener Andrzej Łaska, z którym Klub osiągał
największe sukcesy i który zapowiada walkę o jak
najwyższe miejsce w obecnym sezonie oraz awans w
kolejnym. Drużyna w swojej kadrze posiada ponad 35.
czynnych zawodników. Nadal wspieramy akcje
charytatywne.

WYSTĘPUJEMY W OFICJALNYCH ROZGRYWKACH
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
JESTEŚMY OBECNIE NAJBARDZIEJ MEDIALNYM
KLUBEM W ŁÓDZKIEJ B-KLASIE (POSIADAMY PONAD
1500 FANOW NA FACEBOOKU I LICZBA TA STALE
ROŚNIE)

Dlaczego

TRENUJEMY REGULARNIE MINIMUM 2 RAZY W
TYGODNIU, ODBYWAMY PRZYGOTOWANIA
KONDYCYJNO-SIŁOWE DO KAŻDEJ RUNDY.
KADRA SKŁADA SIĘ Z 35 ZAWODNIKÓW. MOŻEMY
POCHWALIĆ SIĘ WYSOKĄ FREKWENCJĄ PODCZAS
TRENINGÓW ORAZ SPOTKAŃ LIGOWYCH.

Akurat

DRUZYNE PROWADZI TRENER Z LICENCJA I
SUKCESAMI
ORGANIZUJEMY CYKLICZNY HALOWY TURNIEJ
PIŁKARSKI ORAZ WSPIERAMY DZIAŁANIA O
CHARAKTERZE SPOŁECZNYM I CHARYTATYWNYM
W PRZYSZŁYM SEZONIE PLANUJEMY AWANS DO
WYŻSZEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ.
SPONSORAMI DRUŻYNY SĄ: DPD POLSKA I
DECATHLON

My?

Zaufali nam:

W ramach współpracy
liczymy na sponsorów,
którzy pomogą nam w
finansowaniu kosztów
związanych z działalnością
Klubu, m.in. stale
rosnącymi opłatami za
wynajmem boisk meczowych
oraz treningowych,
ubezpieczeniem
zawodników,
wydatkami związanymi
z sędziami ŁZPN,
transportami na mecze,
zakupem napojów,
odżywek, środków
medycznych i wiele więcej.
Jesteśmy otwarci również
na współpracę z firmami lub
mediami, którzy mogą nas
wesprzeć swoimi
produktami i usługami.

1. SPONSOR TYTULARNY
NAJWAŻNIEJSZY SPONSOR. NAZWA
FIRMY W NAZWIE NASZEGO KLUBU
I NAJLEPSZA PROMOCJA.
590 ZŁ / MIESIAC

2. SPONSOR SREBRNY
W ZAMIAN ZA WSPARCIE
FINANSOWE OFERUJEMY SZEROKĄ
OFERTĘ REKLAMOWĄ. ILOŚĆ
SPONSORÓW OGRANICZONA W
CELU ICH LEPSZEJ WIDOCZNOŚCI.
166 ZŁ / MIESIAC

3. PARTNER
WSPÓŁPRACA OPIERAJĄCA SIĘ NA
WYMIANIE BARTEROWEJ. W
ZAMIAN ZA NP. NAPOJE, SPRZĘT,
USŁUGI LUB PROMOCJĘ W MEDIACH
OFERUJEMY REKLAMĘ.

pakiety

co w zamian?

Formy są różne: najbardziej prestiżowa, czyli nazwa
firmy w nazwie naszego klubu (opcja tylko dla
sponsora tytularnego), reklamy na naszym sprzęcie
meczowym (koszulki, spodenki), na stronie www,
profilu facebook, banerze, możliwość rozegrania
wspólnego meczu z przedstawicielami firmy itd.

Nazwa firmy +
Powstaniec Dobra
Opcja tylko dla sponsora tytularnego. Nazwa Państwa
firmy w nazwie naszego Klubu w formie:
Nazwa Firmy Powstaniec Dobra.
Eksponowanie nazwy Sponsora odbywać się będzie za
pośrednictwem wszelkich mediów, gdzie pojawiać się
będzie nazwa naszego Klubu, w tabelach i wynikach
(90minut.pl, lodzkifutbol.pl, lzpn.org), na funpage'ach
o tematyce sportowej, telewizji internetowej
Hattrick.tv, lokalnych mediach.
PAKIETY:
SPONSOR TYTULARNY - TAK
SPONSOR SREBRNY - NIE
PARTNER - NIE

Sprzęt meczowy
Logo firmy na koszulce oraz spodenkach. Z każdego
spotkania przeprowadzamy fotorelację, którą
zamieszczamy na różnych mediach (w tym na naszym
fb oraz za za pośrednictwem naszych partnerów). Przy
większym wyborze decyduje kolejność zgłoszeń.
SPONSOR TYTULARNY:

KOSZULKA MIEJSCE: A1
SPONSOR SREBRNY:

KOSZULKA MIEJSCE: A2 LUB D2
PARTNERZY:

KOSZULKI LUB SPODENKI B1, B2, C1, C2
Po wygaśnięciu umowy z DPD istnieje możliwość
otrzymania reklamy na ich miejsce. Więcej szczegółów
w przyszłości.

Strona www
SPONSOR TYTULARNY:

Nazwa Firmy w nazwie strony
Logotyp Firmy w pasku sponsor główny
Baner internetowy Firmy
Prezentacja firmy w formie aktualności na
Stworzenie subdomeny w formie:
nazwafirmypowstaniec.pl
SPONSOR SREBRNY:

Logo Firmy na stronie wraz z przekierowaniem
Prezentacja firmy w formie aktualnosci.
PARTNERZY:

Logo Partnera (na dole w miejscu, gdzie obecnie
jest Boisko dla Dobrej).

Facebook
SPONSOR TYTULARNY:

Zmianę nazwę i adresu naszego funpage'a na
Nazwa Firmy Powstaniec Dobra.
Logo Firmy jako zdjęcie w tle.
Prezentacja nowości i produktów firmy w formie
aktualności na profilu Klubu.
Prezentacja Firmy na fotorelacjach ze spotkań
ligowych, sparingów, treningów, turniejów.
Wysłanie zaproszeń do polubienia Państwa funpage'a
przez zawodników Klubu (kilka tysięcy znajomych).
SPONSOR SREBRNY:

Logo Firmy jako zdjęcie w tle (rotacyjnie).
Wysłanie zaproszen do polubienia Panstwa funpage'a
przez zawodników Klubu
Prezentacja nowości i produktów firmy w formie
aktualności na profilu Klubu wraz z przekierowaniem.
PARTNER:

Prezentacja nowości i produktów firmy w formie
aktualności na profilu Klubu wraz z przekierowaniem.

INNE
WSZYSTKIE PAKIETY:

Reklama podczas wszystkich imprez charytatywnych
organizowanych przez Powstańca (turnieje, pikniki,
festyny, itp.).
Możliwość wręczenia pucharów i upominków dla
zawodników turnieju przez przedstawiciela firmy np.
podczas turnieju charytatywnego "Turniej dla Dobra".
Baner do zawieszenia podczas meczy Klubu.
Wspólny mecz piłkarski z przedstawicielami Państwa
firmy
Możliwość udziału pracowników firmy w treningach i
meczach drużyny.
Możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do
pakietów upominkowych (turnieje).
Certyfikat potwierdzający wsparcie naszego klubu.

ZARZĄD KLUBU POWSTANIEC DOBRA ŻYWI NADZIEJĘ, ŻE
PRZEDSTAWIONA OFERTA SPODOBA SIĘ PAŃSTWU I BĘDZIEMY
MOGLI NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ, Z KTÓREJ KORZYŚCI ODNIOSĄ
OBYDWIE STRONY. ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ, IŻ NASZA OFERTA
NIE WYCZERPUJE WSZYSTKICH FORM PRZEKAZU
MARKETINGOWEGO, W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM JESTEŚMY
OTWARCI NA WSZELKIE PAŃSTWA SUGESTIE DOTYCZĄCE
INNYCH METOD PROMOCJI ORAZ FORM WSPARCIA

zapraszamy do
kontaktu
DANIEL RASZKIEWICZ TEL. 509 260 373
EMAIL: INFO@POWSTANIECDOBRA.PL
FACEBOOK.COM/POWSTANIECDOBRA
WWW.POWSTANIECDOBRA.PL

STOWARZYSZENIE KLUB POWSTANIEC DOBRA

dziękujemy za
uwagę
FACEBOOK.COM/POWSTANIECDOBRA
WWW.POWSTANIECDOBRA.PL

