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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
Klub Sportowy AZS – AWFiS Gdańsk zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania Iligowego zespołu mężczyzn lub całej sekcji tenisa stołowego, zarówno w formie rzeczowej jak i
finansowej.

W minionym sezonie sportowym 2010/11, zespół zajął 1 miejsce w II-Lidze mężczyzn i
wygrał barażowe mecze o awans do I-Ligi na sezon sportowy 2011/2012.
Naszą aspiracją na jest w kolejnych sezonach przywrócic dawny blask sekcji tenisa
stołowego KS AZS AWFiS Gdańsk na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną ofertą reklamową, mając
nadzieję, że wzbudzi ona zainteresowanie oraz będzie pomocna w nawiązaniu owocnej
współpracy.
Znając społeczne i pro sportowe podejście Państwa Firmy, żywimy nadzieję, że nie
odmówicie Państwo pomocy naszym zawodniczkom i zawodnikom w rozwoju sportowym.
Pozostajemy ze sportowym pozdrowieniem.
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OFERTA REKLAMOWA
Wychodząc naprzeciw nowoczesnym tendencjom, jakie obowiązują w
marketingu w odniesieniu do sportu, a także w działalności gospodarczej, handlowej
firm, proponujemy wprowadzenie nazwy i loga Państwa Firmy w nazwę zespołu lub
zespołów i/lub również w nazwę sekcji.
Jako Klub jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowniczym,
posiadamy Statut, ściśle powiązani jesteśmy z Akademią Wychowania Fizycznego i
Sportu w Gdańsku, Prezesem Klubu jest Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych –
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tomiak.

I.

Stroje i sprzęt sportowy:
Kolorowe koszulki i spodenki z firmowym logo sponsora zawsze zwracają dużą uwagę
obserwatorów widowiska. Grający sportowcy są „żywą reklamą” i pierwszoplanowymi
postaciami kadrów telewizyjnych i fotografii prasowych.
Usytuowanie reklamy na strojach i sprzęcie zawodników dotyczyć może:
a) koszulek,
b) spodenek,
c) dresów,
d) toreb,
podczas rozgrywek ligowych i występów w turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich

II.

Plansze reklamowe:
Są prawdziwą ozdobą obiektu sportowego. Duże, czytelne, wielobarwne, wiszące banery,
stojące tablice i płotki okalające pole gry wspaniale stroją wnętrze hali. Znormalizowane wymiary
napisów i ich podział na sektory widoczności tworzą zarówno w telewizji jak i na żywo obraz
pełen harmonii i zawartej informacji.

III.

Reklama dźwiękowa:
Miły głos i przyjemna muzyka łatwo wpadają w ucho. Któż z nas nie lubi posłuchać radia
(np. Radio Gdańsk) w domu, w pracy czy w samochodzie. Krótki przerywnik reklamowy Państwa
Firmy pomiędzy piosenkami i audycjami rozgłośni, zapadnie u słuchacza w pamięci. Możliwa jest
również reklama dźwiękowa – odtworzeniowa lub słowna – przez spikera, podczas przerw w
meczu.
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IV.

Reklama prasowa:
Wymienianie nazwy Firmy jako sponsora w relacjach prasowych – gazetach
Województwa Pomorskiego: Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza w dodatku Sport
Trójmiasto. Ponadto w komunikatach wynikowych.

V.

Reklama internetowa:
Relacje z meczy i turniejów indywidualnych będą zamieszczane wraz ze zdjęciami na
stronie internetowej Uczelni – Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz
Klubu Sportowego AZS (www.awf.gda.pl), a także na portalu internetowym Sport Trójmiasto
(www.trojmiasto.pl).

VI.

Inna forma reklamy:
Udział zawodników do promocji Państwa towarów i usług podczas promocji, wystaw i
targów. Istnieje możliwość organizacji meczy pokazowych z udziałem zaproszonych gości.
Otwarci jesteśmy na inne formy reklamy, propozycje (nie tylko okresowe działania lecz
długofalowe), które mogłyby efektywnie wpływać na image Państwa Firmy.

VII. Numer konta KS. AZS AWFiS Gdańsk
PKO S.A. I ODDZIAŁ GDAŃSK: 69 1240 1242 1111 0000 1588 1539

W razie zainteresowania naszą Ofertą Reklamową uprzejmie prosimy o
kontakt pod numerami telefonicznymi lub przez e-mail:
- Kierownik sekcji – mgr Mirosław Seidel
- tel. służbowy: 0-58 552-02-05, kom.: 605-888-321
- e-mail: semir@awf.gda.pl
- Trener – mgr Bartosz Gajek
- kom.: 662-444-272
- e-mail: bartgajek@wp.pl
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