OFERTA PARTNERSKA WEJHEROWSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO
KICKBOXING – SPORT DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
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OFERTA PARTNERSKA
Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z propozycją partnerstwa w działalności sportowej Wejherowskiego
Stowarzyszenia Sportowego. Zapraszamy do skorzystania z zaproponowanych świadczeń reklamowych i
barterowych naszego Klubu. W Stowarzyszeniu trenuje obecnie ponad setka dzieci, młodzieży i dorosłych,
którzy pokochali, tak jak my wspaniały sport walki, jakim jest kickboxing.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe tworzą z pasją i zaangażowaniem miłośnicy sportów i sztuk walki.
W naszych szeregach trenują najlepsi kickboxerzy w kraju, Mistrzowie Polski, medaliści Mistrzostw Świata,
Pucharu Świata i Europy, wielokrotni medaliści zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. Prowadzimy
obecnie zajęcia sportowe w wielu sekcjach, z podziałem na wiek i stopień zaawansowania. Jesteśmy także
autorem projektu „Szansa dla Przedszkolaka”, który działa z powodzeniem od 2011 roku na terenie
Powiatu Wejherowskiego.

Nasze sekcje:
Kickboxing Bambino (5-7 lat)  ׀Kickboxing 7-12 lat (4 grupy)  ׀Kickboxing gr. młodsza zawodnicza (4)
Kickboxing gr. starsza rekreacja  ׀Kickboixng gr. st. zawodnicza  ׀Kickboxing for Ladies  ׀Morsy Wejherowo

Prowadzimy zajęcia w Wejherowie i Luzinie. Trwale współpracujemy z Polskim Związkiem Kickboxingu,
największą i najbardziej prestiżową federacją Kickboxingu na świecie – WAKO, z Gminnym Ośrodkiem
Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie, Zrzeszeniem LZS. Naszą działalność wspiera Miasto Wejherowo,
Powiat Wejherowski oraz Gmina Wejherowo.
Rocznie bierzemy udział w ok. 20 turniejah rangi ogólnopolskiej, mistrzowskiej, międzynarodowej w kraju i za
granicą. Jesteśmy także organizatorem corocznego Turnieju Klubowego, w którym bierze udział blisko 140
osób. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny, a wszyscy uczestnicy (dzieci i młodzież do lat 16) otrzymują
medale i inne upominki.
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CZOŁOWE PAKIETY PARTNERSKIE
Partner cykliczny
800 – 1 200 PLN**

Kwota

Partner cykliczny główny
20 000 PLN*

Partner strategiczny
32 000 PLN*

Opcje:
Tytuł Sponsora Klubu

Podziękowanie w postaci dyplomu w
antyramie

+ statuetka

Umieszczenie

baneru

na

stronie

sportwejherowo.pl
Artykuł sponsorowany na stronie
głównej www
Informacja w przekazach medialnych
oraz portalach społecznościowych o
wsparciu
Logo na strojach reprezentacyjnych –
na piersi
Logo na strojach reprezentacyjnych –
miejsce centralne przód lub tył
Umieszczenie baneru (roll up) na
zawodach centralnych w kraju oraz
podczas lokalnych pokazów i

Dwa turnieje w roku

festynów
Logo na materiałach promocyjnych
(plakaty, ulotki, broszury informacyjne
itp.)
Kolportaż mat. reklamowych
Sponsora podczas imprez, wydarzeń i
eventów, związanych z naszym
Klubem
Darmowe szkolenie dla 1 lub 2 osób w
naszym Klubie wg obowiązującego
grafiku
Nazwa Sponsora w nazwie Klubu

Tytuł Honorowego Członka Klubu oraz
inne opcje do uzgodnienia

** - opłata miesięczna (umowa na 12 miesięcy), * - opłata roczna (umowa na 12 miesięcy)
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+ duży puchar

POZOSTAŁE PAKIETY PARTNERSKIE

Partner wyjazdu na turniej
centralny lub
międzynarodowy
4 000 PLN*

Kwota

Partner zakupu sprzętu
sportowego

Partner indywidulany
zawodnika

5 000 PLN*

1 000 PLN**

Opcje:
Tytuł Sponsora Klubu

Podziękowanie w postaci dyplomu w
antyramie
Umieszczenie

baneru

na

stronie

sportwejherowo.pl
Artykuł sponsorowany na stronie
głównej www
Informacja w przekazach medialnych
oraz portalach społecznościowych o
wsparciu
Logo na strojach reprezentacyjnych –
na piersi
Logo na strojach reprezentacyjnych
zawodnika – miejsce centralne przód
lub tył
Umieszczenie baneru (roll up) na
zawodach centralnych w kraju
Logo na materiałach promocyjnych
(plakaty, ulotki, broszury informacyjne
itp.)
Kolportaż mat. reklamowych
Sponsora podczas imprez, wydarzeń i
eventów, związanych z naszym
Klubem
Darmowe szkolenie dla 1 lub 2 osób w
naszym Klubie wg obowiązującego
grafiku
Nazwa Sponsora w nazwie Klubu

Tytuł Honorowego Członka Klubu oraz
inne opcje do uzgodnienia

* - jednorazowo, ** - miesięcznie
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POZOSTAŁE PAKIETY PARTNERSKIE – c.d.

Kwota

Partner wspomagający

Partner zakupu strojów

600 PLN**

3 000 PLN*

Opcje:
Tytuł Sponsora Klubu

Podziękowanie w postaci dyplomu w
antyramie
Umieszczenie

baneru

na

stronie

sportwejherowo.pl
Artykuł sponsorowany na stronie
głównej www
Informacja w przekazach medialnych
oraz portalach społecznościowych o

Facebook

wsparciu
Logo na strojach reprezentacyjnych –
na piersi
Logo na strojach reprezentacyjnych
zawodnika – miejsce centralne przód
lub tył
Umieszczenie baneru (roll up) na
zawodach corocznego turnieju I-go
kroku
Kolportaż

mat.

reklamowych

Sponsora podczas turnieju I-go kroku

* - jednorazowo, ** - miesięcznie
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Partner corocznego
Turnieju I-go Kroku
2 000 PLN*

POZA PAKIETAMI
Nasz Partner może skorzystać także z przygotowanych pojedynczych form promocji/rekamy Firmy,
czy osoby, a jednocześnie stać się mecenasem sportu i Sponsorem najlepszej Drużyny kickboxingu
w Regionie.

Opcje:

Koszt dla Sonsora

Tytuł Sponsora Klubu + logo z
odnośnikiem

do

sportwejherowo.pl

strony

na

+

art.

sponsorowany cyklicznie
Umieszczenie
baneru

Wpłata comiesięczna

300 zł

1500 zł

reklamowego na sali Fight Zone
Gym w Wejherowie – 12 m-cy
Umieszczenie
baneru

800 zł

reklamowego w formie roll up na
zawodach centralnych w Polsce
– 1 raz
Reklama

na

strojach

2000 zł

reprezentacyjnych zawodników –
sezon sportowy
Artykuł
sponsorowany
sportwejherowo.pl

oraz

na

100 zł

jego

rozpowszechnienie na portalu FB
Umieszczenie roll up/banneru

600 zł

Sponsora podczas corocznego
Turnieju I-go Kroku
Kolportaż mat. Reklamowych

400 zł

Sponsora wśród społeczności
Klubu oraz podczas Turnieju I-go
Kroku i innych wydarzeń
klubowych
Tytuł Sponsora, logo na stronie +

500 zł

darmowe szkolenie dla członka
rodziny/osoby wskazanej
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Wpłata roczna lub jednorazowa

SPONSOR OBOZU SPORTOWEGO
Nasz Klub od 2007 roku jest organizatorem Letnich Obozów „Fight Zone” oraz zimowych zgrupowań szkoleniowych. Rocznie w
aktywnych wypoczynkach Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego uczestniczy blisko 60 osób. Dla części z nich jest to jedyna
możliwość wyjazdu na wakacje lub ferie zimowe. Obozy i zgrupowania są dla naszych Klubowiczów możliwością przygotowania się do
nowego sezonu sportowego, podniesienia swoich umiejętności, ogólnej kondycji, ale także wspaniałą zabawą, możliwością integracji z
grupą oraz okazją do poznania nowych znajomości i przyjaciół.
Przygotowaliśmy trzy pakiety partnerstwa dot. wsparcia obozu sportowego.

Partner Obozu Sportowego Partner Obozu Sportowego Partner Obozu Sportowego
dla 1 osoby
dla 5 osób
dla 10 osób
1 050 PLN
3 000 PLN
5 000 PLN

Kwota

Opcje:
Tytuł Sponsora Klubu na okres 3
miesięcy
Logo z odnośnikiem do strony na
sportwejherowo.pl w dziale Sponsorzy
na okres 3 miesięcy
Reklama
na

koszulkach

pamiątkowych z Obozu – 40 szt.
Artykuł sponsorowany na
sportwjeherowo.pl
Umieszczenie baneru reklamowego
na czas trwania obozu w centrum
noclegowym oraz bogata galeria zdjęć
z banerem Sponsora w trakcie trwania
Obozu
Informacja

w

społecznościowych

mediach
oraz

promocja

artykułu sponsorowanego na FB itp. o
wsparciu Obozu
Podziękowanie w formie dyplomu

Podziękowanie w formie statuetki

Kolportaż

mat.

reklamowych

Sponsora wśród społeczności Klubu
itp.
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SUKCESY I MEDIA
Nasz Klub zrzeszony jest w Polskim Związku Kickboxingu i międzynarodowej Federacji WAKO. Po dziś
dzień zdobyliśmy kilkaset medali z zawodów rangi regionalnej, centralnej i międzynarodowej. Do naszych
najbardziej utytułowanych i znanych zawodników należą:
Zuzanna Kalbarczyk – brązowa med. Mistrzostw Świata, 2-krotna zdobywczyni Pucharu Świata,
wielokrotna Mistrzyni Polski i zdobywczyni Pucharu Europy
Paulina Stenka – 2-krotna zdobywczyni Pucharu Świata, wielokrotna mistrzyni Polski
Filip Stark – Wielokrotny Mistrz Polski, brązowy med. Pucharu Świata
Wyżej wymienieni zawodnicy należą do Kadry Narodowej Kickboxingu.
Przede wszystkim jesteśmy dumni z faktu, że obecnie na treningi uczęszcza ponad setka dzieci z
Wejherowa, Luzina i miejscowości pobliskich. Zaufało nam wiele osób w gronie dzieci, młodzieży i dorosłych.
Szkolenie sportowe z zakresu kickboxingu prowadzone są przez osoby z kwalifikacjami i często z bogatą
karierą zawodniczą. Około 20 osób tworzy w Klubie kadrę zawodniczą. Są to medaliści Mistrzostw Polski i
Pucharów Polski w kickboxingu i innych zawodów ogólnpopolskich,a także międzynarodowych w Polsce i w
Europie.

Sukcesami podopiecznych, a także ogromem działań sportowych i społecznych naszego Stowarzyszenia
interesują się media. Piszą i mówią o nas:
Nadmorski24.pl  ׀Radio Norda FM  ׀Telewizja Kaszuby  ׀Radio Kaszebe  ׀GWE24.pl  ׀Twoja
Telewizja Morska  ׀male-trojmiasto.pl  ׀GdanskTown.pl  ׀Wejherowo24.info  ׀Dziennik Bałtycki ׀
Puls Wejherowa  ׀Expres Powiatu Wejherowskiego  ׀inne
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DLACZEGO WARTO NAS WSPIERAĆ?
•

Wspierać mogą państwo najlepszą drużynę sportów walki w Regionie

•

Będziecie państwo sponsorem mistrzów świata, Europy i Polski

•

Dzięki ogromnej „rodzinie sportowej”, którą tworzymy (ponad 140 klubowiczów
z Wejherowa, Luzina i okolic, ich rodzice, sympatycy i kibice), jesteśmy w stanie promować Państwa
Firmę, markę, osobę wśród społeczności lokalnej i nie tylko

•

Dzięki częstym wyjazdom na zawody sportowe, możemy promować Sponsora w całej Polsce, a
także poza granicami naszego kraju

•

Często jesteśmy zapraszani na pokazy podczas różnych imprez, festynów okolicznościowych –
kolejna możliwość dotarcia do dużej ilości osób

•

Dbamy o dobre kontakty z mediami lokalnymi, które często opisują i mówią o naszych
spektakularnych sukcesach sportowych

•

Bardzo często udzielamy się na łamach naszych stron internetowych: sportwejherowo.pl, klubowy
profil Facebook, inne portale społecznościowe – kolejne źródło promowania naszego Sponsora

•

Dbamy o dobry wizerunek zawodników oraz podtrzymujemy dobry wizerunek sponsorów, którzy
wspierają sport dzieci i młodzieży

•

Będąc naszym Sponsorem, w przypadku wyjazdu na zawody pucharowe lub mistrzowskie rangi
międzynarodowej, zostają państwo Sponsorem Reprezentacji Polski

•

Sponsorowanie nas to prestiż i uznanie dla Sponsora

•

Przede wszystkim pomagają państwo realizować marzenia sportowe naszych młodych i
utalentowanych zawodników!

Kontakt w sprawie oferty: Rafał Karcz
Telefon: 695 650 914  ׀Email: rafal.karcz@sportwejherowo.pl  ׀Siedziba: Wejherowskie Stowarzyszenie
Sportowe, ul. Harcerska 14/11, 84-200 Wejherowo  ׀Alior Bank: 34 2490 0005 0000 4500 5647 9180
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NASZA ZAŁOGA
Szanowni Państwo,
nasz zgrany Zespół tworzą osoby z zamiłowaniem do sportu i zdrowej aktywności fizycznej, ludzie z pasją,
często również osoby, które godzą pracę zawodową z prowadzeniem treningów w Klubie. Nasz Team to nie
tylko trenerzy i zawodnicy, ale przede wszystkim dzieci (najwięcej grup treningowych), młodzież, rodzice
najmłodszych, sympatycy i kibice. Dzięki długoletniej współpracy i wsparciu – organizacyjnym i duchowym,
tworzymy zgrany zespół osób o podobnym zamiłowaniu. Jesteśmy silną Drużyną sportową i pokazujemy to
codziennie na zajęciach, regularnie na zawodach, obozach czy spotkaniach integracyjnych.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego Zespołu.

Kadra trenerska:
Rafał Karcz – instrutor kickboxingu, menedżer sportu, trener Reprezentacji Polski podczas Mistrzostw
Europy 2017 w Macedonii. Reprezentant Polski w kickboxingu 2005-2010, 2016-17. Zdobywca wielu medali
na arenie ogólnokrajowej oraz międzynarodowej.
Tomasz Hirsz – instruktor kickboxingu i karate sportowego. Koordynator akcji „Szansa dla Przedszkolaka”
(więcej o akcji na naszej stronie), medalista zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych w kickboxingu.
Adam Wróbel – instruktor sztuk i sportów walki, brązowy med. seniorskich Mistrzostw Polski, Wicemistrz
Polski Służb Mundurowych w kickboxingu.
Patrycja Hinc – instruktor kickboxingu, animator czasu wolnego. Mistrzyni Polski juniorów i seniorów w
kickboxingu.

Kontakt w sprawie oferty: Rafał Karcz
Telefon: 695 650 914  ׀Email: rafal.karcz@sportwejherowo.pl  ׀Siedziba: Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, ul. Harcerska
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