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Zestawienie pakietów w zakresie warunków współpracy stanowiących integralną częśd oferty reklamowej 

Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin: 

 

 

1 000 złotych (84 zł. / miesiąc): 

- publikacja dot. firmy na profilu facebook w formie postu (ilośd: 2) 

- ekspozycja lub dystrybucja materiałów firmowych podczas organizowanych wydarzeo (np. klubowy bankiet Rodziców 

czy piknik na zakooczenie sezonu) 

- artykuł reklamowy na stronie internetowej 

 

2 000 złotych (167 zł. / miesiąc): 

- status Sponsora Klubu  

- informacja o podjęciu współpracy oraz przedstawienie Sponsora za pośrednictwem kanałów komunikacji klubu 

- logotyp w dedykowanej zakładce na stronie internetowej 

- ekspozycja lub dystrybucja materiałów firmowych podczas organizowanych wydarzeo (np. klubowy bankiet Rodziców  

i piknik na zakooczenie sezonu) 

- publikacja dot. Sponsora na profilu facebook w formie postu (ilośd: 4) 

- artykuł reklamowy na stronie internetowej 

- możliwośd wykorzystania logotypu klubu i wizerunku zawodników 

 

4 000 złotych (334 zł. / miesiąc): 

- status Sponsora Klubu 

- informacja o podjęciu współpracy oraz przedstawienie Sponsora za pośrednictwem kanałów komunikacji klubu 

- logotyp w dedykowanej zakładce na stronie internetowej 

- logotyp umieszczony w pasku sponsorskim wszelkich klubowych publikowanych na profilu facebook 

- ekspozycja w przestrzeni obiektów sportowych podczas organizowanych wydarzeo piłkarskich 

- ekspozycja lub dystrybucja materiałów firmowych podczas innych organizowanych wydarzeo (np. klubowy bankiet 

Rodziców i piknik na zakooczenie sezonu) 

- okolicznościowa akcja wizerunkowa oraz wspólna akcja konkursowa 

- udział zawodników lub kadry trenerskiej w akcji promocyjnej firmy 

- publikacja na profilu facebook w formie postu (ilośd: 6) 

- publikacja na profilu facebook w formie treści podwieszonej pod postami w ustalonym okresie czasu  

- artykuł reklamowy na stronie internetowej 

- możliwośd wykorzystania logotypu klubu i wizerunku zawodników 

 

6 000 złotych (500 zł. / miesiąc): 

- status Sponsora Klubu  

- informacja o podjęciu współpracy oraz przedstawienie Sponsora za pośrednictwem kanałów komunikacji klubu 

- logotyp w dedykowanej zakładce na stronie internetowej 

- logotyp umieszczony w pasku sponsorskim grafik klubowych publikowanych na profilu facebook 

- baner na stronie głównej strony internetowej  

- logotyp na koszulkach meczowych klubu  

- ekspozycja w przestrzeni obiektów sportowych podczas organizowanych wydarzeo piłkarskich 

- ekspozycja lub dystrybucja materiałów firmowych podczas innych organizowanych wydarzeo (np. klubowy bankiet 

Rodziców i piknik na zakooczenie sezonu) 

- organizacja turnieju piłkarskiego pod nazwą firmy (dla wybranego rocznika) 
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- okolicznościowa akcja wizerunkowa oraz wspólna akcja konkursowa 

- udział zawodników lub kadry trenerskiej w akcji promocyjnej firmy 

- artykuł reklamowy na stronie internetowej podpięty pod slider w ustalonym okresie czasu 

- publikacja na profilu facebook w formie postów (ilośd: 8) 

- publikacja na profilu facebook w formie treści podwieszonej pod postami w ustalonym okresie czasu 

- publikacja na profilu facebook w formie zdjęcia w tle w ustalonym okresie czasu 

- artykuł reklamowy na stronie internetowej 

- pamiątkowa meczowa koszulka klubowa jako certyfikat współpracy 

- możliwośd wykorzystania logotypu klubu i wizerunku zawodników 

 

8 000 złotych (667 zł. / miesiąc): 

- status Sponsora Klubu  

- informacja o podjęciu współpracy oraz przedstawienie Sponsora za pośrednictwem kanałów komunikacji klubu 

- logotyp w dedykowanej zakładce na stronie internetowej 

- logotyp umieszczony w pasku sponsorskim grafik klubowych publikowanych na profilu facebook 

- logotyp na koszulkach meczowych klubu  

- baner na stronie głównej strony internetowej  

- logotyp umieszczony na papierze firmowym klubu 

- ekspozycja w przestrzeni obiektów sportowych podczas organizowanych wydarzeo piłkarskich 

- ekspozycja lub dystrybucja materiałów firmowych podczas innych organizowanych wydarzeo (np. klubowy bankiet 

Rodziców i piknik na zakooczenie sezonu) 

- organizacja turnieju piłkarskiego pod nazwą firmy (dla wybranego rocznika) 

- nagroda Sponsora na zakooczenie sezonu w formie pamiątkowej statuetki dla wyróżniających się zawodników każdej  

z grup 

- okolicznościowa akcja wizerunkowa oraz wspólna akcja konkursowa 

- udział zawodników lub kadry trenerskiej w akcji promocyjnej firmy 

- produkcja określonej pozycji gadżetów klubowych z brandem Sponsora 

- artykuł reklamowy na stronie internetowej podpięty pod slider w ustalonym okresie czasu 

- publikacja na profilu facebook w formie postów (ilośd: 10) 

- publikacja na profilu facebook w formie treści podwieszonej pod postami w ustalonym okresie czasu 

- publikacja na profilu facebook w formie zdjęcia w tle w ustalonym okresie czasu 

- pamiątkowa meczowa koszulka klubowa jako certyfikat współpracy 

- zaproszenie do udziału w klubowym bankiecie Rodziców 

- możliwośd wykorzystania logotypu klubu i wizerunku zawodników 

 

 

W przypadku zainteresowania wybranym pakietem kolejnym krokiem jest doprecyzowanie szczegółów działao  

w indywidualnym odniesieniu do firmy oraz przygotowanie kalendarza realizacji. 

 


