Pakiet PRZYJACIEL wartość pakietu – od 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
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia
udziału w projekcie „Siatkarski Tarnów”. W jego ramach
w rozgrywkach ligowych występował będzie kobiecy zespół
znany do tej pory jako UKS Jedynka Tarnów. Naszym celem
jest uzyskanie w ciągu kilku najbliższych sezonów awansu
do najwyższej klasy rozgrywkowej.
Pragniemy budować drużynę opartą na studentkach PWSZ, wybranych w drodze selekcji z finalistek
Mistrzostw Polski Juniorek oraz własnych wychowanków,
utożsamiających się i wywodzących z lokalnego środowiska. Równocześnie mamy zamiar prowadzić zakrojoną na
szeroką skalę akcję propagowania siatkówki wśród dzieci
i młodzieży w naszym mieście oraz regionie.
W/w działania wymagają znacznych nakładów finansowych. Dlatego pragniemy zaprosić Państwa do współpracy oferując możliwość promocji Państwa firmy podczas
zawodów z udziałem naszej drużyny. Poniżej

prezentujemy szeroki zakres akcji reklamowych w jakich
możecie 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.
Oferujemy 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.

Klub UKS Jedynka Tarnów istnieje od 1999 roku, a od 2012 z powodzeniem występuje w II ligowych
rozgrywkach centralnych.
W sezonie 2016/2017 UZYSKALIŚMY AWANS NA ZAPLECZE ORLEN LIGI.
Naszym Głównym Partnerem pozostaje GRUPA AZOTY. 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 IMAV, RDN , Radio Eska oraz lokalne portale
internetowe. Bieżące informacje na temat naszej
drużyny znajdziecie na stronie internetowej
www.uksjedynka.com lub
https://pl-pl.facebook.com/JedynkaTarnow/

Pakiet BRĄZOWY Roczna 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. pulę biletów na mecze dla Pracowników Partnera,
6. 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:
biletach wstępu, zaproszeniach VIP-owskich, programach meczowych,
5. pulę 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 – cena do uzgodnienia
1. nazwa Sponsora Tytularnego w nazwie drużyny,
2. logo Sponsora Tytularnego w centralnej części parkietu oraz w strefach bocznych hali
3. 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
8. pulę 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
Nr konta bankowego: 16 1240 5194 1111 0000 5250 3289 , PEKAO SA oddział Tarnów, ul. Wałowa 10

NOSNIKI REKLAMOWE
1. REKLAMA NA STROJACH ZAWODNICZEK:
- koszulka przód
- koszulka tył
- koszulka rękawy (prawy, lewy)
- spodenki przód
- spodenki tył
2. LOGO NA BILETACH/ZAPROSZENIACH
3. MATERIAŁY PROMOCYJNE DRUŻYNY
4. LOGO NA PLAKATACH MECZOWYCH

BILLBOARDY

5. LOGO NA BILLBOARDACH

OFERTA
MARKETINGOWA

BILETY

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
- inne

