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Toruń, 01.01.2017 r.

Szanowny Pan

Chciałbym

Panu

zaproponować

współpracę

z

Klubem

Piłkarskim

Start

Toruń.

Klub istnieje od 2007 roku. Przez 10 lat działalności coraz mocniej ugruntowuje sobie pozycję
w lokalnym świecie sportu i staje się coraz bardziej rozpoznawalny. Po sezonie 2013/14 START
wywalczył mistrzostwo B-klasy i walczył na boiskach A-klasy w województwie KUJ.-POM.
Od 2014 roku w Klubie działa również Akademia, która zajmuje się szkoleniem dzieci w wieku od 4
do 12 lat. Akademia dynamicznie się rozwija i obecnie zrzesza już ponad 130 dzieci. W rozgrywkach
PZPN Klub reprezentują drużyna seniorów oraz trzy drużyny młodzieżowe pod opieką Trenerów
z licencjami UEFA. Zapraszam Państwa do podjęcia współpracy na bazie sponsoringu sportowego.
Wspierając Klub i Akademię Piłkarską START Toruń wspierają Państwo przyszłość tego sportu –
dzieci i młodzież!
Klub oferuje Sponsorowi Akademii m.in.:


Reklamę Sponsora na strojach zawodników



Reklamę Sponsora na stronie www.starttorun.pl i/lub www.akademiastart.pl – blisko 1000
odwiedzin tygodniowo



Reklamę Sponsora na profilu Klubu i/lub Akademii na facebook.com
ponad 1800 fanów na bieżąco śledzących profile



Możliwość

zamieszczenia

banneru

Sponsora

na

boisku

podczas

rozgrywania

meczów.
Poniżej przedstawiam przykładowe formy współpracy.
Z wyrazami szacunku

Klub Piłkarski START TORUŃ
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NIP 956-22-03-641

tel. 513-142-644
email: starttorun@gmail.com
www.starttorun.pl www.akademiastart.pl
Nr. konta 5010205558111166261000076
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Oto przygotowane dla Państwa pakiety korzyści dla Sponsora Klubu i Akademii
1. Srebrny pakiet sponsorski (Seniorzy i Akademia)
A. reklamy na stronie internetowej Klubu i Akademii z linkami na strony
Sponsora
B. promowanie wydarzeń związanych z działalnością Sponsora na profilu Klubu
i Akademii na facebook.com
C. Możliwość umieszczenia jednego banneru Sponsora na stadionie podczas
rozgrywania meczów ligowych przez drużyny jednego rocznika lub seniorów
D. Sponsor otrzymuje zdjęcie drużyn danego rocznika z bannerem Sponsora na
stadionie w tle oraz prawo do jego wykorzystywania w celach promocji
i reklamy
Cena 300zł miesięcznie (z VAT)
Sponsor odpowiada za dostarczenie plików na bannery wirtualne oraz za dostarczenie bannerów
rozwieszanych na boiskach
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2. Złoty pakiet sponsorski - seniorzy
A. reklama Sponsora na strojach ligowych
(na

„LOGO 4” o powierzchni ok 200cm²
tyle

B. reklamy na

koszulki

stronie

nad

numerem)

internetowej

Klubu

z linkami na strony Sponsora
C. promowanie

wydarzeń

związanych

z działalnością Sponsora na facebook.com
D. Możliwość umieszczenia dwóch bannerów Sponsora na stadionie podczas
rozgrywania przez drużynę meczów ligowych
E. Sponsor otrzymuje zdjęcie drużyny z bannerami Sponsora na stadionie w tle
oraz prawo do jego wykorzystywania w celach promocji i reklamy

Cena: 500 zł - miesięcznie (z VAT)
Liczba dostępnych pakietów: 1
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3. Platynowy pakiet sponsorski – Główny Sponsor drużyny
A. Sponsor

otrzymuje

Sponsora

wyłączny

Głównego

tytuł

drużyny

seniorów lub drużyny rocznika Akademii

B. reklama Sponsora na strojach ligowych
- „LOGO 2” o powierzchni ok 250cm²
(na

przedzie

koszulki

na wysokości

brzucha)
C. Drużyny rocznika (lub seniorzy) występują w rozgrywkach ligowych,
w mediach, na stronach PZPN i innych pod nazwą Sponsora Głównego

D. reklamy na stronie internetowej Klubu i Akademii z linkami na strony
Sponsora
E. promowanie wydarzeń związanych z działalnością Sponsora na facebook.com
F. Możliwość umieszczenia dwóch bannerów Sponsora na boisku podczas
rozgrywania

meczów

ligowych

przez

drużyny

rocznika

G. Sponsor otrzymuje zdjęcie drużyn rocznika z bannerami Sponsora na stadionie
w tle oraz prawo do jego wykorzystywania w celach promocji i reklamy

Cena: 1000 zł - miesiąc (z VAT).
Liczba dostępnych pakietów: 1 w każdym roczniku/drużynie

Sponsor odpowiada za dostarczenie plików na bannery wirtualne, za dostarczenie bannerów rozwieszanych
na boiskach, oraz opłacenie kosztów nadrukowania reklamy na strojach.
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4. Diamentowy pakiet sponsorski
A. Sponsor

wyłączny

otrzymuje

tytuł

Sponsora Strategicznego Klubu
B. Na meczach ligowych WSZYSTKICH drużyn
Akademii i seniorów Klub zapewnia osoby
rozdające kibicom i gościom ulotki Sponsora
przed i w takcie trwania spotkania.
C. reklamy

Sponsora

piłkarskich

na

ligowych

WSZYSTKICH

strojach

zawodników

Akademii – „LOGO 1” o powierzchni ok
250cm²

(na

najbardziej

reprezentatywnym

miejscu na przodzie koszulek) oraz „LOGO 3”
o powierzchni ok 100cm² na przodzie nogawki
spodenek
D. reklama

na

stronie

internetowej

Klubu

i Akademii
E. promowanie wydarzeń związanych z działalnością Sponsora na facebook.com
F. Możliwość umieszczenia banneru Sponsora na stadionie podczas rozgrywania
przez WSZYSTKIE drużyny Akademii i seniorów meczów ligowych
G. Możliwość ustawienia „potykaczy” przy stadionie z logiem i informacją
Sponsora podczas organizacji meczów ligowych.
H. Sponsor otrzymuje zdjęcie drużyny z bannerami Sponsora na stadionie w tle
oraz prawo do jego wykorzystywania w celach promocji i reklamy

Cena: 1500 zł - miesiąc (z VAT).
Liczba dostępnych pakietów: 1
Sponsor odpowiada za dostarczenie plików na bannery wirtualne, za dostarczenie bannerów
rozwieszanych na boiskach, oraz opłacenie kosztów nadrukowania reklamy na strojach.
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