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Kilka zdań o nas

Siatkarski Tarnów #uczelnia_mistrzów

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w wielkim sportowym projekcie, jakim jest „Siatkarski Tarnów”. Z sukcesami 
realizujemy go już od kilku lat, ale potrzebujemy Państwa wsparcia, aby osiągać nowe, coraz wyższe cele. Wspólnie możemy sprawić, 
że Tarnów stanie się istotnym punktem na siatkarskiej mapie Polski!
Już dotychczas wiele zrobiliśmy. Nasz sztandarowy kobiecy zespół siatkarski, znany do tej pory jako UKS Jedynka Tarnów, po latach 
spędzonych w niższych ligach awansował na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Ożywiliśmy w Tarnowie i regionie 
zainteresowanie siatkówką, dzięki czemu mecze popularnej „Jedynki” oglądają tłumy kibiców.

JJesteśmy jednak ambitni i mierzymy coraz wyżej. Naszym celem w najbliższych sezonach jest więc uzyskanie awansu do najwyższej 
ligi w Polsce. Chcemy dołączyć do elity, ale także zbudować mądrze zorganizowany klub, który pozostanie w niej na długo.
PPragniemy tworzyć drużynę opartą na studentkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, które sprowadzamy do Tarnowa w 
wyniku selekcji najlepszych zawodniczek spośród finalistek Mistrzostw Polski Juniorek. Ponadto chcemy korzystać z własnych 
wychowanek, które wywodzą się z lokalnego środowiska i utożsamiają się z nim. Równocześnie prowadzimy zakrojoną na szeroką 
skalę akcję propagowania siatkówki wśród dzieci i młodzieży w naszym mieście oraz regionie, dzięki której systematycznie 
zwiększamy zainteresowanie tą dyscypliną sportu, a także staramy się wyszkolić nowe siatkarskie talenty.

WWymienione działania wymagają jednakże znacznych nakładów finansowych. Dlatego pragniemy zaprosić Państwa do współpracy, 
aby wspólnie realizować ambitne plany i cieszyć się sukcesami tarnowskich siatkarek. W zamian oferujemy możliwość 
wielowymiarowej promocji Państwa firmy podczas chętnie oglądanych zawodów z udziałem naszej drużyny.

Klub UKS Jedynka Tarnów istnieje od 1996 roku. Początkowo grał w niższych ligach, ale od 2012 roku, kiedy rozpoczęliśmy projekt 
„Siatkarski Tarnów”, z powodzeniem występuje w rozgrywkach centralnych, a mecze  seniorskiej drużyny cieszą się wielką popular-
nością. 
Po kilkuletnim pobycie w II lidze, podczas którego zespół dokonywał regularnych postępów, zajmując co roku wyższą pozycję, odnie-
śliśmy w 2017 roku spektakularny sukces, uzyskując awans na bezpośrednie zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej. Następnie już 
w debiutanckim sezonie w I lidze jako beniaminek uplasowaliśmy się tuż za czołową czwórką tabeli.
W kolejnym sezonie chcemy grać jeszcze lepiej, zajmować jeszcze wyższe miejsce i sprawić kibicom jeszcze więcej radości. Wspólnie 
może nam się to udać.

Głównym Partnerem klubu pozostaje GRUPA AZOTY, a intensywnie wspierają nas Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz Gmina 
Miasta Tarnów.
Nasze działania wywołują ogromne zainteresowanie w mediach. Patronat nad drużyną objęły: Gazeta Krakowska, Tygodnik TEMI, 
Tarnów.IN, Telewizja ZVAMI, RDN Małopolska, Radio Eska oraz lokalne portale internetowe. Bieżące informacje na temat naszej dru-
żyny znajdziecie też na stronie internetowej www.uksjedynka.com lub facebook.com/JedynkaTarnow.
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Wartość reklamowa Siatkówki

Siatkówka, jako druga najpopularniejsza dyscyplina sportu, ma znaczącą wartość reklamową. Sprzyja temu   profil kibiców, gdyż 

w większości są  to dobrze sytuowani ludzie w wieku produkcyjnym, dysponujący dużą siłą nabywczą swoich zarobków. 

Inwestycja w siatkówkę to dobrze ulokowane środki na reklamę.

85 128 618 złEkwiwalent reklamowy siatkówki kobiet

POPULARNOŚĆ SIATKÓWKI NA TLE INNYCH DYSCYPLIN:

PROFIL  SPOŁECZNY KIBICÓW SIATKARSKICH

Źródło: Pentagon Research 
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Pakiet PRZYJACIEL  / Wartość pakietu – 500 zł miesięcznie, 
/możliwość płatności w stałych ratach miesięcznych lub kwartalnych/
1. Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy/osoby wspomagającej UKS JEDYNKA TARNÓW
2. Umieszczenie logotypu/imienia i nazwiska na tablicy sponsorów indywidualnych
3. Zaproszenia dwuosobowe na wszystkie mecze w sezonie
4. Logotyp na materiałach promocyjnych Klubu oraz na stronie Klubu

PPakiet BRĄZOWY / Wartość pakietu – 1000 zł /miesięcznie 
1. logo Partnera umieszczone na spodenkach i koszulkach 
2. umieszczenie logo Partnera na hali w sektorach bocznych
3. umieszczenie logo Partnera w pomieszczeniach konferencyjnych 
4. umieszczenie logo Partnera na materiałach drukowanych klubu (biletach wstępu oraz programach 
meczowych)
5. pula biletów na mecze dla Pracowników Partnera
66. baner reklamowy Partnera na oficjalnej stronie internetowej klubu

Pakiet SREBRNY / Roczna wartość pakietu –  20.000 zł 
1. logo Sponsora w środkowej i bocznej części hali 
2. logo Sponsora umieszczone na spodenkach i koszulkach oraz dresach treningowych zawodników 
i trenerów
3. umieszczenie logo Sponsora w pomieszczeniach oraz na materiałach prasowych
4. umieszczenie logo Sponsora na materiałach drukowanych klubu: 
bbiletach wstępu, zaproszeniach VIP-owskich, programach meczowych
5. pula biletów na mecze dla Pracowników Sponsora
6. baner reklamowy Sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu
7. spoty reklamowe w/w mediach

Pakiet ZŁOTY / Roczna wartość pakietu – do uzgodnienia
1. nazwa Sponsora Tytularnego w nazwie drużyny
2. logo Sponsora Tytularnego w centralnej części parkietu oraz w strefach bocznych hali 
33. logo Sponsora Tytularnego umieszczone z przodu koszulek zawodniczek oraz na dresach treningowych,
4. balon reklamowy Sponsora Tytularnego – 2 szt. na hali
5. umieszczenie logo Sponsora Tytularnego na materiałach drukowanych klubu: 
biletach wstępu, zaproszeniach VIP-owskich, programach meczowych
6. umieszczenie logo Sponsora Tytularnego w pomieszczeniach konferencyjnych 
oraz w głównej części na materiałach prasowych
7. możliwość działań marketingowych podczas meczu siatkówki
88. pula biletów na mecze dla Pracowników Sponsora Tytularnego
9. baner reklamowy Sponsora Tytularnego na oficjalnej stronie klubu – odwiedzanej przez setki fanów 
10. prawo do wykorzystywania logo "Jedynki" w celach marketingowych
11. prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w kampaniach reklamowych Sponsora Tytularnego
12. umieszczenie logo na imprezach organizowanych przez UKS Jedynka

Oferta dla Sponsorów
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1. REKLAMA NA STROJACH ZAWODNICZEK:
    - koszulka przód

    - koszulka tył 

    - koszulka rękawy (prawy, lewy)

    - spodenki przód

    - spodenki tył

22. LOGO NA BILETACH/ZAPROSZENIACH
3. MATERIAŁY PROMOCYJNE DRUŻYNY
4. LOGO NA PLAKATACH MECZOWYCH
6. REKLAMA NA HALI MECZOWEJ:
    - banery reklamowe (dwustronne, wymiary 1x2m)

    - baner reklamowy w hali (jednostronne, wymiary 1x2m)

    - pakiet sponsor meczu (banery reklamowe, plakat meczowy, zaproszenia, zapowiedzi spikera)

    -     - jingle reklamowe

    - reklama na parkiecie

    - reklama na krześle sędziowskim

    - reklama na taśmie siatki

7. STRONA INTERNETOWA KLUBU
8. AKCJE PROMOCYJNE:
    - reklama na aplauzerach

    -     - ulotki

    - maskotki

9. AKCJE PROMOCYJNE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
posty i akcje na Facebooku promujące Sponsorów drużyny

10. TRANSMISJE MECZÓW W TELEWIZJI KABLOWEJ
średnia oglądalność meczu: ok. 1000 osób

11. OBECNOŚĆ W MEDIACH:  RDN, ESKA, Gazeta Krakowska, TEMI, ZVAMI.TV
112.PEŁNA HALA KIBICÓW

Poniżej prezentujemy szeroki zakres akcji reklamowych, w jakich możecie Państwo wziąć udział. W ramach proponowanej 
współpracy, dajemy Państwu możliwość promocji oraz zwiększenia rozpoznawalności marki Państwa Firmy. Skojarzenie marki z 
emocjami sportowymi jest silnym, pozytywnym bodźcem kształtującym świadomość potencjalnych Klientów i przekładającym się 
na wzrost zainteresowania oraz zaufania do Firmy. 

OOferujemy obecność logo Państwa Firmy m.in. na strojach zawodniczek, na materiałach promujących drużynę oraz rozgrywki, a 
także bezpośrednio na rozgrywanych spotkaniach, jednocześnie pozostajemy otwarci na Państwa sugestie i pomysły. Dzięki 
popularności i atrakcyjności dyscypliny, jaką jest siatkówka kobiet, możecie być Państwo pewni dotarcia do szerokich rzesz 
odbiorców.

Ekspozycja logo sponsorów



komplet widzów na widowni

ekspozycja logo sponsorów na strojach zawodniczek

banery sponsorów eksponowane w czasie meczu

reklama na aplauzerach i gadżetach

logo na plakatach meczowych

banery sponsorów eksponowane w czasie meczu



Uczelniany Klub Sportowy JEDYNKA

ul. Okrężna 8, 33-100 Tarnów

tel. +48 606 994 973

piotr@uksjedynka.com

www.uksjedynka.com

facebook.com/JedynkaTarnow

Nr konta bankowego:
16 1240 5194 1111 0000 5250 3289

PEKAO SA oddział Tarnów, ul. Wałowa 10

NIP 873-28-73-387

Regon 850467748
Autorzy użytych fotografii:

Tomasz Schenk
Artur Gawle

Patroni Medialni
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