WILKI KROSNO SA
NOWA IDEA
NOWE AMBICJE
NOWE MOŻLIWOŚCI
5-LETNI PLAN ROZWOJU SPORTU ŻUŻLOWEGO W KROŚNIE
NA BAZIE NOWEGO KLUBU WILKI KROSNO SA

Oferta Sponsorska 2019 i zaproszenie do współpracy.

DLACZEGO ŻUŻEL?
To jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych w Polsce. W naszym kraju startują najlepsi
zawodnicy z kilkunastu krajów świata, tworząc tym samym najmocniejsze żużlowe rozgrywki na świecie.
Średnia oglądalność ligowych meczów w telewizji to przedział 100 000 - 300 000 widzów.
Speedway to sport rodzinny, przyciągający na stadiony duże grupy kibiców. W Krośnie tradycje czarnego
sportu sięgają lat 50-tych. Obecnie żużel w Krośnie przyciąga na trybuny
kibiców w liczbie od 2 500 do nawet 6 500 osób.

Od 2019 roku, w rozgrywkach ligowych, miasto Krosno reprezentuje nowy klub WILKI KROSNO SA. Według założeń zespół został zbudowany z zawodników gwarantujących
dobrypoziom sportowy i zintegrowanych na nową jakość.

W IARA
I DENTYFIKACJA
L OJALNOŚĆ
K ORZENIE
I NTEGRACJA
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Plany rozwoju sportu żużlowego na bazie klubu Wilki Krosno SA zyskały
pełną aprobatę i poparcie władz miasta Krosna na czele z prezydentem
Piotrem Przytockim i zastępcą prezydenta Bronisławem Baranem.
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 5-LETNIEGO PLANU ROZWOJU SPORTU
ŻUŻLOWEGO W KROŚNIE:
•

budowa profesjonalnie zarządzanego klubu:
podjęcie działań, dzięki którym w okresie pięciu lat (2019-2023) zespół z Krosna awansuje do Ekstraligi,

•

utworzenie klubowego marketingu:
telewizja internetowa Wilki.tv, profesjonalnie prowadzona strona internetowa wilkikrosno.pl
oraz social media, sklep z gadżetami, eventy promujące klub i jego Partnerów,

•

szeroka i profesjonalna współpraca z mediami:
utworzenie biura prasowego i PR,

•

odbudowa sportu motorowego wśród dzieci i młodzieży:
solidne podłoże sprzętowe i trenerskie szkółki żużlowej,

•

powołanie klubu Ambasadorów Marki WILKI KROSNO SA:
Osobistości, dobrze znane w kraju, oficjalnie wspierające i promujące
klub oraz jego działania,

•

rozbudowa stadionu przy Legionów:
nowa trybuna, oświetlenie - na mocy współpracy z miastem.
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PAKIETY PARTNERSKIE KLUBU WILKI KROSNO SA:
PAKIET SPOKOJNY WILK - SPONSOR KLUBU
OKRES: LUTY 2019 - GRUDZIEŃ 2019

•

Indywidualny dobór świadczeń – propozycje:

•

umieszczenie na stałe logo firmy Sponsora na stronie wilkikrosno.pl

•

wprowadzenie logo firmy Sponsora na wszystkie materiały publikacyjne:
plakaty meczowe, bilety, pocztówki,

•

reklama lub tekst/treść promocyjna w programie zawodów,

•

informacja o sponsoringu biegu w programie zawodów

•

logo firmy Sponsora na ściance medialnej do wywiadów,

•

reklama na murawie podczas wszystkich imprez żużlowych,

•

reklama na bandzie podczas wszystkich imprez żużlowych

•

reklama odczytywana przez spikera lub emisja reklamy

•

reklamowy film wideo promujący Sponsora i Jego produkty

•

reklama Sponsora na ściance do wywiadów

•

karnety na mecze i imprezy rangi PZM

•

udział w spotkaniach biznesowych Partnerów klubu

WARTOŚĆ: już od 100 zł netto + 23% VAT/miesięcznie
do 1000 zł netto +23% VAT/miesięcznie
- do indywidualnego ustalenia
(umowa na 11 miesięcy)
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PAKIETY PARTNERSKIE KLUBU WILKI KROSNO SA:
PAKIET WALECZNY WILK - SPONSOR KLUBU
OKRES: LUTY 2019 - GRUDZIEŃ 2019

•

logo firmy Sponsora na kevlarach (stroje zawodników) i motocyklach

•

logo firmy Sponsora na strojach klubowych (koszulki, kurtki) zawodników, kierownictwa klubu i sztabu

•

logo Sponsora na stronie klubu wilkikrosno.pl, plakatach meczowych i biletach

•

wykonanie filmu wideo promującego działalność Sponsora i jego produkty – do dowolnego

wykorzystania przez Sponsora
•

2 karnety dla przedstawicieli Sponsora

•

ekspozycje banerów reklamowych Sponsora Tytularnego na stadionie
w Krośnie podczas wszystkich imprez żużlowych (reklama na bandzie,
koziołek na murawie, logo Sponsora na ściance do wywiadów).

WARTOŚĆ: 1.500 zł netto +23% VAT/miesięcznie
(umowa na 11 miesięcy)
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PAKIETY PARTNERSKIE KLUBU WILKI KROSNO SA:
PAKIET POLUJĄCY WILK - SPONSOR GŁÓWNY KLUBU
OKRES: LUTY 2019 - GRUDZIEŃ 2019

•

logo firmy Sponsora na kevlarach (stroje zawodników) i motocyklach

•

logo firmy Sponsora na strojach klubowych (koszulki, kurtki) zawodników, kierownictwa klubu i sztabu
oraz podprowadzających

•

umieszczenie na stałe logo Sponsora w materiałach telewizji internetowej,

•

logo Sponsora na stronie klubu wilkikrosno.pl, plakatach meczowych i biletach

•

wykonanie filmu wideo promującego działalność Sponsora i jego produkty – do dowolnego

wykorzystania przez Sponsora
•

możliwość spotkań z zawodnikami wraz z prezentacją motocykli dla pracowników
firmy Sponsora

•

pula biletów VIP dla Sponsora Głównego Klubu oraz biznesowe spotkania
w strefie VIP na stadionie w dniu meczowym,

•

ekspozycje banerów reklamowych Sponsora Tytularnego na stadionie
w Krośnie podczas wszystkich imprez żużlowych (2 reklamy na bandzie,
2 koziołki na murawie, reklama na ogrodzeniu stadionu
i ściance do wywiadów).

WARTOŚĆ: 5.000 zł netto +23% VAT/miesięcznie
(umowa na 11 miesięcy)
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PAKIETY PARTNERSKIE KLUBU WILKI KROSNO SA:
SPONSOR TYTULARNY KLUBU
OKRES: LUTY 2019 - GRUDZIEŃ 2019

•

wprowadzenie nazwy Sponsora do nazwy drużyny, np. „SPONSOR” KROSNO lub „SPONSOR” WILKI KROSNO

•

logo firmy Sponsora na czapkach zawodników, trenerów i sztabu (około 25 osób):
ekspozycja w trakcie nagrań TV, na fotografiach, podczas prezentacji przed meczami i konferencjach (w trakcie
sezonu co najmniej 12 meczów)

•

wprowadzenie logo firmy Sponsora na główne miejsce kevlaru (stroje zawodników) i osłonę kierownicy motocykli,

•

wprowadzenie logo firmy Sponsora na stroje klubowe (koszulki, kurtki) zawodników, kierownictwa klubu,
sztabu szkoleniowego oraz podprowadzających

•

wprowadzenie logo firmy na wszystkie materiały publikacyjne: plakaty meczowe, bilety, pocztówki,

•

umieszczenie logo firmy w materiałach telewizji internetowej, na górnej belce strony: wilkikrosno.pl,

•

całostronicowa reklama lub tekst/treść promocyjna w programie zawodów,

•

możliwość spotkań z zawodnikami wraz z prezentacją motocykli dla pracowników
firmy Sponsora Tytularnego,

•

pula biletów VIP dla Sponsora Tytularnego oraz biznesowe spotkania

w strefie VIP na stadionie w dniu meczowym,
•

ekspozycje banerów reklamowych Sponsora Tytularnego na stadionie w Krośnie
podczas wszystkich imprez żużlowych (4 reklamy na bandzie,
2 koziołki na murawie, reklama na ogrodzeniu stadionu i ściance do wywiadów).

WARTOŚĆ: 12.000 zł netto +23% VAT/miesięcznie
(umowa na 11 miesięcy)
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DRUŻYNA WILKI KROSNO
W listopadzie zakończyliśmy budowę zespołu, który będzie reprezentował Krosno w rozgrywkach II ligi
żużlowej w sezonie 2019.

Wybraliśmy zawodników zapewniających odpowiedni poziom sportowy

zespołu i zintegrowanych na wspólne działania w kierunku budowy nowej jakości krośnieńskiego żużla.
Nasi żużlowcy reprezentują wiele narodowości: Polska, Dania, Szwecja, Ukraina, Słowacja, Słowenia, Rosja
czy Australia. Dzięki temu możemy zaoferować obecność marki Partnerów klubu nie tylko na terenie
Polski ale i rynkach zagranicznych. Ponadto gwarantujemy przekaz w internetowych i telewizyjnych
mediach oraz korzyści biznesowe poprzez zwrot ekwiwalentu reklamowego.
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KIM JESTEŚMY?

ROBERT DOBOSZ

GRZEGORZ LEŚNIAK

54 LATA
PREZES ZARZĄDU WILKI KROSNO SA

36 LAT
WICEPREZES ZARZĄDU WILKI KROSNO SA

Zawodowo jestem związany z branżą tworzyw sztucznych, wprowadzam

Przez ostatnie trzy lata pracowałem jako rzecznik prasowy i menedżer PR

na rynek nowe produkty i wdrażam projekty. Jestem kibicem żużla od 1988

Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Współorganizowałem eventy o charakterze

roku, kiedy przyszłą żonę zabrałem na nasz pierwszy mecz do Krosna.

międzynarodowym.

Rok później pojechałem z zakładową wycieczką z Jedlicza na Mistrzostwa

ze sponsorami. Wcześniej przez czternaście lat realizowałem swoje pasje

Świata Par na Żużlu w Lesznie. Kiedy Koledzy zaproponowali mi ciekawy

w Polskim Radiu Rzeszów, gdzie byłem kierownikiem redakcji sportowej.

projekt związany z żużlem w Krośnie, nie zastanawiałem się ani chwili.

Byłem także reporterem podczas transmisji żużlowej ekstraligi w TVP Sport.

Doskonale łączy on moje życie zawodowe z prywatną pasją.

Klub żużlowy Wilki Krosno to projekt o którym będzie pozytywnie głośno.

Jestem pewien, że zespół fachowców, którym zaufałem, poradzi sobie

Wiemy jak to zrobić.

z wyzwaniem.

Odpowiadałem

za

kontakty

i

realizację

umów
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WILKI KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA
ROBERT DOBOSZ
e-mail: dobosz@wilkikrosno.pl
tel.: +48 518 450 818

GRZEGORZ LEŚNIAK
e-mail: lesniak@wilkikrosno.pl

tel.: +48 607 844 669

Oficjalna strona klubu:
wilkikrosno.pl
Wilki Krosno Spółka Akcyjna
38-400 Krosno, ul. Legionów 1
NIP: 6842650925
REGON: 38146310100000
KRS: 0000751340

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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