Informacja handlowa: twoja reklama
Środa, 03 listopad 2010 15:57

Szanowni Państwo,
GKS „Bełchatów” Sportowa Spółka Akcyjna serdecznie zaprasza do sponsoringu
sportowego naszego klubu.
W zamian za to klub oferuje całą gamę możliwości reklamowania Państwa Firmy poprzez
bannery, spoty reklamowe odtwarzane podczas meczów, aktywność sektorów rodzinnego i
szkolnego, stronę internetową, wydawnictwa klubowe itd. Efektywność reklamowa potęgowana
jest ogólnopolskimi transmisjami telewizyjnymi z każdej kolejki rozgrywek Ekstraklasy.
Sponsoring sportowy wypełnia wiele celów marketingowych i społecznych. Poniżej niektóre z
nich:
Cele marketingowe::
1. Reklama Sponsora poprzez sport, jako najtańsza i najbardziej efektywna forma reklamy
2. Budowanie medialnego wizerunku Sponsora, jako Mecenasa Sportu.
3. Stworzenie rozpoznawalnej marki i budowa pozytywnego wizerunku drużyny jak i
Sponsora w wymiarze krajowym (Ekstraklasa) oraz międzynarodowym (UEFA).
4. Kojarzenie firmy ze sportowym sukcesem drużyny.
5. Promowanie produktów Sponsora poprzez programy lojalnościowe dla kibiców i ich
rodzin jak na przykład rabaty, nagrody, karty stałego klienta itp.

Cele społeczne:
1. Prowadzenie wspólnych akcji charytatywnych w domach dziecka, szpitalach, szkołach.
2. Prowadzenie zajęć szkolnych w ramach lekcji wychowania fizycznego przez wybranego
zawodnika drużyny połączone z akcją marketingową Sponsora.
3. Szkolenie młodzieży w szkółce piłki nożnej oraz w sekcji Młodej Ekstraklasy.
4. Występowanie w rozgrywkach młodzieżowych na szczeblu narodowym i
międzynarodowym.
5. Popularyzacja piłki nożnej, jako dyscypliny sportu wśród młodzieży i dzieci poprzez
turnieje, gry, zabawy.
6. Kreowanie pozytywnych wzorców zachowania kibiców docenianych i podziwianych na
całym świecie.
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Jakie świadczenia reklamowe możemy Państwu zaproponować?
1. Umieszczenie nazwy Sponsora w nazwie drużyny w przypadku objęcia Pakietu Sponsora
Tytularnego.
2. Umieszczenie logo Sponsora na strojach pierwszej drużyny podczas rozgrywek
Ekstraklasy.
3. Umieszczenie logo Sponsora na strojach drużyny Młodej Ekstraklasy.
4. Umieszczenie logo Sponsora na obiektach stadionu.
5. Umieszczenie bannerów reklamowych Sponsora o wymiarach 400x150cm.
6. Umieszczenie bannerów reklamowych Sponsora wymiarach 800x150cm.
7. Umieszczenie reklam Sponsora na bandach elektronicznych.
8. Umieszczenie reklamy Sponsora na koronie stadionu.
9. Umieszczenie logo Sponsora na wszelkich materiałach reklamowych Sponsorowanego,
w szczególności drukach, programach imprez, biletach i innych publikacjach dotyczących klubu,
wraz z wyraźną informacją o sponsorowaniu klubu przez Sponsora.
10. Umieszczenie na stronie internetowej logo Sponsora wraz z informacją o Sponsorze
oraz z odsyłaczem do firmowej strony internetowej Sponsora.
11. Umieszczanie logo Sponsora na tzw. ściance reklamowej w przypadku udzielania na jej
tle wywiadów przez sportowców, trenerów i przedstawicieli klubu.
12. Zapewnienie biletów i karnetów na imprezy organizowane przez Sponsorowanego.
13. Umieszczenie w obiektach należących do Sponsorowanego dostarczonych przez
Sponsora reklam, ulotek i broszur.
14. Umieszczenie logo Sponsora na strojach drużyn dziecięcych.
15. Umieszczenie logo Sponsora na strojach cheerleaderek.
16. Umieszczenie logo Sponsora na Sektorze Rodzinnym oraz emitowanie spotów
dźwiękowych informujących o patronowaniu tego sektora.
17. Umieszczenie logo Sponsora na Sektorze Szkolnym oraz emitowanie spotów
dźwiękowych informujących o patronowaniu tego Sektora.
18. Zorganizowanie turnieju o Puchar Prezesa Firmy Sponsorujacej.

Dodatkowe świadczenia reklamowe dla Sponsora:
1. Zorganizowanie Konferencji Prasowej przedstawiającej Sponsora.
2. Udział wybranych zawodników w akcjach promocyjnych firmy Sponsora.
3. Wymiana nazwy Sponsora w spotach radiowych reklamujących mecze ligowe i
pucharowe.
4. Pierwszeństwo w wyborze Pakietu na kolejny Sezon.
5. Wyposażenie Kibiców w materiały reklamowe Sponsora
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Może Państwa Firma jest zainteresowana Pakietem Patrona Sektora Szkolnego?
Od kilku sezonów GKS „Bełchatów” SSA prowadzi akcję „Szkoła z GieKSą”, która ma na celu
szerzenie popularności piłki nożnej w naszym mieście oraz w rejonie. Przed każdym meczem
odbywającym się na naszym stadionie odwiedzamy wraz z zawodnikami szkoły z Bełchatowa
lub z rejonu. Podczas tych szkolnych spotkań zawodnicy przeprowadzają konkursy, rozmawiają
z dziećmi na tematy sportowej walki fair play, kulturalnego dopingu oraz zjawiska rasizmu i
odpowiadają na liczne pytania.
Spotkanie te są świetną okazją do promocji firmy Patrona i tworzenie pozytywnej konotacji jego
brandu ze sportem
Oferujemy:
1. Oznakowanie wszystkich krzesełek w Sektorze Szkolnym logiem Patrona (Trybuna
Północna),
2. Umieszczenie przy sektorze tablicy z informacja o sektorze oraz o Patronie sektora
38.5cm x 50cm,
3. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej klubu o Sektorze Szkolnym i o Patronie
tego sektora.
4. Wyemitowania informacji o Patronie Sektora Szkolnego przed meczem, w przerwie
meczowej i po meczu.
5. Ogłoszenie informacji o Patronie Sektora Szkolnego podczas wszystkich wizyt w
szkołach, które odwiedzają zawodnicy zgodnie z programem „Szkoła z Gieksą”. Ekspozycja
bannera z logo Patrona podczas tych wizyt.

A może Pańska Firma jest zainteresowana Pakietem Patrona Sektora Rodzinnego?
Począwszy od rundy wiosennej 2008 GKS „Bełchatów” SSA udostępnił na stadionie przy ulicy
Sportowej 3 „Sektor Rodzinny”, na którym zasiedli rodzice wraz z dziećmi. Celem tej akcji było
ułatwienie rodzicom oglądania meczu. Nie musieli oni szukać opiekunki dla swoich pociech by
móc przyjść na stadion lub też w ogóle rezygnować z oglądania meczu. Sprawiliśmy, że
widowisko sportowe stało się atrakcją tak dla dorosłych jak i dla maluchów. Stworzyliśmy
program działalności sektora, który w krótkim czasie przyczynił się do powiększenia sektora o
dodatkową trybunę.
Są tu opiekunki, malują dzieciom twarze, wręczają upominki, prowadzą konkursy, uczą
dopingu, rozdają nagrody. Jest poczęstunek i ciepła herbatka. Na sektorze goszczą zawodnicy,
którzy chętnie pozują do zdjęć wraz z dziećmi a klubowa maskotka zawsze jest tu obecna.
Na sektorze jest głośno i radośnie. Sektor zwraca na siebie uwagę telewizji oraz prasy, które
chętnie go pokazują i opisują.
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Świadczenia reklamowe i marketingowe zaprezentowane w dalszej części, stanowią propozycje
współpracy. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa uwagi, sugestie i propozycje, które pomaga
nam we wspólnym stworzeniu specjalnego, indywidualnego programu skierowanego dla
Pańskiej Firmy w kontekście kreowania pozytywnego wizerunku poprzez sport.
1. Oznakowanie wszystkich krzesełek w Sektorze Rodzinnym logiem Patrona.
2. Umiejscowienie tablicy z logiem Patrona przy sektorze.
3. Umiejscowienie bannera reklamowego Patrona sektora na trybunie północnej.
4. Zamieszczenie reklamy oraz odnośnika do strony internetowej Patrona na oficjalnej
witrynie internetowej Klubu.
5. Wyemitowania informacji o Patronie Sektora Rodzinnego przed meczem, w przerwie
meczowej i po meczu.
6. Wyemitowanie 2 spotów reklamowych o długości 30sekund każdy spot, na 15 minut
przed meczem i w przerwie meczowej.

Posiadamy również oferty dla Firm, które są zainteresowane pojedyńczym miejscem
reklamowym czy bannerem na stronie internetowej.
Posiadamy szeroka ofertę reklamy od najprostszej po tą najbardziej kompleksową.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt z działem marketingu (tel.: 044-6350355, fax.:
044-6350791, email: marketing@gksbelchatow.com
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

4/4

