PROPOZYCJA REKLAMOWO-SPONSORSKA 2017/2018

KOZIENICKI
KLUB
SIATKÓWKI
zaprasza do zapoznania się z ofertą reklamowo-sponsorską na rok 2017/2018.
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1. KOZIENICKI KLUB SIATKÓWKI – opis i wprowadzenie.
Kozienicki Klub Siatkarski powołano 1.09.2005 roku. Początkowo stowarzyszenie funkcjonowało bez
budżetu. Za cel nowo powstały klub obrał sobie wyszkolenie zawodników i zawodniczek, którzy
w przyszłości będą walczyć o najwyższe cele. Zgłoszony został również zespół seniorów, który wystartował
w rozgrywkach lll lidze. W 2006 roku drużyna seniorów uzyskała awans do rozgrywek 2 ligi PZPS. Dzięki
pomocy Urzędu Miasta oraz kilku indywidualnych sponsorów sezon drugoligowy drużyna seniorów
zakończyła na 2 miejscu pokonując miedzy innymi takie drużyny jak :

Niestety w tamtym sezonie nie udało się uzyskać awansu do pierwszej ligi, drużyna Trefla Gdańsk (dziś
grająca w Plus Lidze) okazała się za mocna.
Przed sezonem 2007/2008 sponsorem strategicznym klubu została firma Armat, a drużyna przyjęła
nazwę KKS Armat Kozienice.
W sezonie 2015/2016 drużyna seniorów awansowała do 2 ligi PZPS. Sezon 2017/2017 jako
beniaminek skończyliśmy na 3 miejscu w tabeli

.
Kozienicki Klub Siatkówki w chwili obecnej jest jednym z największych klubów działających
na terenie Kozienic. Prowadzimy szkolenie i bierzemy udział w rozgrywkach w następujących grupach
wiekowych:
 seniorzy,
 kadeci,
 młodzicy w grupach męskich,
 kadetki,
 młodziczki w grupach żeńskich.
W zajęciach bierze czynny udział ponad 80 dzieci i młodzieży.

2. DLACZEGO WARTO NAS SPONSOROWAĆ?
Nasza aktywna działalność oraz spektakularne sukcesy sprawiają, że możemy być dobrym „nośnikiem”
reklamowym dla naszych sponsorów oraz darczyńców. Nasze wyniki i sukcesy sprawiają, że dość często
pokazujemy się w lokalnej telewizji, prasie, serwisach internetowych. Reprezentacja naszego Klubu
w rozgrywkach, prezentuje świetne przygotowanie techniczne oraz organizacyjne, co sprawia,
że zawodnicy regularnie przywożą do Klubu puchary oraz medale. Wspierając nasz Klub, nasi sponsorzy
mają pewność, że pomagają drużynie składającej się z utalentowanych dzieci i młodzieży, ambitnych
zawodników, którzy zawsze walczą do końca o każdy punkt, nie raz przechylając szalę zwycięstwa na swoją
korzyść.
Odpowiadając na pytanie DLACZEGO WARTO NAS SPONSOROWAĆ? Mamy dla Państwa kilka
gotowych odpowiedzi:
 Mogą Państwo wspierać najlepszą drużynę siatkarską w Regionie
 Będziecie Państwo sponsorem jednej z najlepszych organizacji sportowych w Kozienicach
 Dzięki ogromnej „rodzinie sportowej”, którą tworzymy (ponad 100 klubowiczów
z Kozienic i okolic, ich rodzice, sympatycy i kibice), jesteśmy w stanie promować Państwa Firmę,
markę, osobę wśród społeczności lokalnej
 Dzięki częstym wyjazdom na zawody sportowe, możemy promować Sponsora w całej Polsce
 Mamy bardzo dobre kontakty z mediami lokalnymi, które często opisują i mówią o naszych
sukcesach sportowych
 Bardzo często udzielamy się na łamach stron internetowych (kolejne źródło
promowania naszego Sponsora):
 kkskozienice.pl,
 klubowe profile na Facebooku,
 kozienice24.pl,
 KCRiS.pl
 dkkozienice.pl
 RadomSport.pl
 Tygodnikoko.pl
 inne portale społecznościowe
 Dbamy o dobry wizerunek zawodników oraz podtrzymujemy dobry wizerunek sponsorów,
którzy wspierają sport dzieci i młodzieży;
 Sponsorowanie nas to prestiż i uznanie dla Sponsora;
 Przede wszystkim pomagają państwo realizować marzenia sportowe naszych młodych
i utalentowanych zawodników!

3. PAKIETY SPONSORSKIE – PROPOZYCJE.
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Dla naszych potencjalnych sponsorów przygotowaliśmy dwa pakiety sponsorskie. Zachęcamy do
zapoznania się ze wszystkimi możliwościami przedstawionymi w niniejszej ofercie. Ponadto przedstawiamy
także możliwość współpracy na zasadach wymiany barterowej. Naszą ofertę zdecydowaliśmy się podzielić
na pakiety, aby każda osoba czy firma zainteresowana wsparciem dla naszych zawodników mogła czytelnie
przyjrzeć się propozycji i możliwościom danego pakietu.
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X1 dotyczy możliwości wyboru jednej z zaznaczonych opcji w danym pakiecie
X2 dotyczy wybranej sekcji Klubu
podane kwoty są kwotami proponowanymi oraz stanowią comiesięczna wysokość wsparcia klubu z możliwością
przeliczania na jednorazową wpłatę za cały sezon stosując odpowiednio mnożnik - 10 x WYBRANY PAKIET
*
np. PAKIET 200 x 10 = 2000zł za sezon
PAKIET 300 x 10 =3000zł za sezon

*podane kwoty są kwotami netto

1. PAKIET „ ZA 200”
Program sponsorski, gdzie sponsorowi w zamian za wsparcie naszych działań przysługuje:









tytuł sponsora naszego Klubu;
banner wraz z odnośnikiem do strony „www” sponsora na kkskozienice.pl w dziale „sponsorzy”,
artykuł sponsorowany nt. sponsora, jego usług, oferty, wsparcia klubu na kkskozienice.pl oraz
www.facebook.com/KksKozienice,
podziękowanie w postaci dyplomu za wsparcie,
logo sponsora na każdym plakacie przed meczem seniorów w Kozienicach,
możliwość umieszczenia dostarczonego przez sponsora banneru typu roll-up (lub innego) na hali
podczas odbywających się zawodów w Kozienicach,
logo na koszulkach meczowych (oficjalnych) jednej sekcji wskazanej przez sponsora KKS Kozienice
promocja sponsora na portalach społecznościowych,

2. PAKIET „ ZA 300”
Program sponsorski, gdzie sponsorowi w zamian za wsparcie naszych działań przysługuje:












tytuł sponsora naszego Klubu;
banner wraz z odnośnikiem do strony „www” sponsora na kkskozienice.pl w dziale „sponsorzy”,
artykuł sponsorowany nt. sponsora, jego usług, oferty, wsparcia klubu na kkskozienice.pl oraz
www.facebook.com/KksKozienice,
podziękowanie w postaci dyplomu za wsparcie,
logo sponsora na każdym plakacie przed meczem seniorów w Kozienicach,
możliwość umieszczenia dostarczonego przez sponsora banneru typu roll-up (lub innego) na hali
podczas odbywających się zawodów w Kozienicach,
logo na koszulkach meczowych (oficjalnych) jednej sekcji wskazanej przez sponsora KKS Kozienice
promocja sponsora na portalach społecznościowych,
możliwość rozdania materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsora na zawodach,
turniejach, pokazach i wszelkiego rodzaju spotkaniach,
logo Sponsora na materiałach informacyjnych, promocyjnych Klubu, tj. ulotki, afisze, plakaty itp.
inne propozycje promocji i reklamy sponsora,

3. PAKIET „SPONSOR SPRZETU SPORTOWEGO I ODZIEŻY”
Sponsor w tym pakiecie zapewnia nam zakup sprzętu sportowego:
 sprzęt potrzebny do treningów tj. siatka, słupki, wózki na piłki, specjalistyczny sprzęt do
trenowania, itp.
 odzież odpowiednią dla danej sekcji tzn. stroje, koszulki, buty, dresy, skarpety, torby sportowe,
nakolanniki, stabilizatory, itp.
Program sponsorski, gdzie sponsorowi w zamian za wsparcie naszych działań przysługuje:









tytuł sponsora naszego Klubu;
artykuł sponsorowany nt. sponsora, jego usług, oferty, wsparcia klubu na kkskozienice.pl oraz
www.facebook.com/KksKozienice,
podziękowanie w postaci dyplomu za wsparcie,
logo sponsora na każdym plakacie przed meczem seniorów w Kozienicach,
możliwość umieszczenia dostarczonego przez sponsora banneru typu roll-up (lub innego) na hali
podczas odbywających się zawodów w Kozienicach,
logo na koszulkach meczowych (oficjalnych) jednej sekcji wskazanej przez sponsora KKS Kozienice
lub na koszulkach rozgrzewkowych zawodników danej sekcji wskazanej przez sponsora KKS
Kozienice przed każdym meczem w dostarczonych koszulkach przez sponsora,
możliwość rozdania materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsora na zawodach,
turniejach, pokazach i wszelkiego rodzaju spotkaniach,

Środki sponsora będą wydane na odzież i sprzęt do trenowania dla zawodników całego Klubu. Ze
sponsorem jest możliwość podpisania umowy sponsorskiej lub porozumienia o współpracy.

4. PAKIET „SPONSOR GŁÓWNY”
Sponsor główny staje się sponsorem wszystkich sekcji KKS Kozienice. Główny sponsor umożliwia
nam zaplanowanie wydatków na cały sezon sportowy. Podpisujemy także umowę sponsorską na czas
określony z możliwością przedłużenia lub na czas niekreślony.
Sponsorowi głównemu przysługuje:








tytuł sponsora naszego Klubu;
włączenie nazwy sponsora do oficjalnej nazwy drugoligowego zespołu seniorów
banner wraz z odnośnikiem do strony www sponsora na kkskozienice.pl w dziale „sponsorzy” pod
zakładką sponsor główny,
artykuł sponsorowany nt. sponsora, jego usług, oferty, wsparcia klubu na kkskozienice.pl oraz
www.facebook.com/KksKozienice,
podziękowanie w postaci dyplomu za wsparcie,
logo sponsora na każdym plakacie przed meczem seniorów w Kozienicach,
możliwość umieszczenia dostarczonego przez sponsora banneru typu roll-up (lub innego) na hali
podczas odbywających się zawodów w Kozienicach,










logo w centralnym miejscu na koszulkach meczowych (oficjalnych) wszystkich sekcji KKS Kozienice
lub na koszulkach rozgrzewkowych zawodników KKS Kozienice przed każdym meczem,
promocja sponsora na portalach społecznościowych,
możliwość rozdania materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsora na zawodach,
turniejach, pokazach i wszelkiego rodzaju spotkaniach,
logo sponsora na materiałach informacyjnych, promocyjnych Klubu, tj. ulotki, afisze, plakaty itp.,
promocja sponsora na portalach społecznościowych, utożsamianie wyników ze sponsorem,
promowanie sponsora podczas turniejów organizowanych przez Klub,
reklama i promocja sponsora w przekazach medialnych,
inne propozycje promocji i reklamy sponsora,

Pomiędzy stronami omawiane są:







metody płatności – przelew na podstawie faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury
przez KKS Kozienice,
odpłatność jednorazowa za sezon sportowy lub miesięczna,
banner reklamowy firmy dostarcza sponsor,
koszt wykonania strojów reprezentacyjnych z logo sponsora itp.,
sponsor główny może także wybrać miejsce nadruku na strojach itp.,
sponsor główny nie ingeruje w kalendarz zaplanowanych startów Klubu w danym sezonie
sportowym oraz w system szkolenia sportowego,

Sponsor główny ma także zapewniony jeden komplet stroju sportowego (oficjalnego)
w specjalnej antyramie oraz możliwość wyboru miejsca jego reklamy zawsze w pierwszej kolejności.
Wszystkie środki pieniężne od sponsora głównego przeznaczane są na:







wyjazdy na mecze oraz turnieje,
doskonalenie i szkolenie zawodników reprezentacji Klubu,
zakup sprzętu służącego do treningu,
zakup strojów reprezentacyjnych,
opłatę sal gimnastycznych i innych wydatków związanych z działalnością Klubu,
działania związane z promocją sponsora,

5. PAKIET „WYMIANA BARTEROWA”
Nasz Klub chętnie także korzysta z wymiany barterowej. Polega ona na wymianie proponowanymi
usługami. Przykładowo sponsor zapewnia nam:




karnety na siłownię,
możliwość nieodpłatnego korzystania z basenu, spa, odnowy biologicznej, transportu itp.,
pobytu wypoczynkowego, pobytu na obozie itp.,

My w zamian sponsorowi na zasadach barteru proponujemy:
 tytuł sponsora naszego Klubu;
 banner wraz z odnośnikiem do strony www sponsora na kkskozienice.pl w dziale „sponsorzy”,
 artykuł sponsorowany nt. sponsora, jego usług, oferty, wsparcia klubu na kkskozienice.pl oraz
www.facebook.com/KksKozienice,
 podziękowanie w postaci dyplomu za wsparcie,
 logo sponsora na każdym plakacie przed meczem seniorów w Kozienicach,
 możliwość umieszczenia dostarczonego przez sponsora banneru typu roll-up (lub innego) na hali
podczas odbywających się zawodów w Kozienicach,
 możliwość rozdania materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsora na zawodach,
turniejach, pokazach i wszelkiego rodzaju spotkaniach,

4. UMOWA I FAKTURA ZA SPONSORING.
Naszemu Sponsorowi proponujemy podpisanie umowy sponsorskiej lub porozumienia o współpracy
na czas wsparcia dla naszego Klubu. Umowa sporządzana jest odpowiednio do wybranej formy współpracy,
jest czytelna i przejrzysta. W umowie lub w porozumieniu o współpracy wyszczególniona jest forma
wsparcia, kwota, czas trwania umowy, obowiązki sponsorowanego i sponsora itp. Staramy się sporządzać
umowę w ten sposób, aby nasz Sponsor nie ponosił żadnych kosztów ani konsekwencji z powodu
ewentualnego zerwania umowy.
W zależności od wybranych możliwości sponsoringu/współpracy:
 jednorazowa forma wsparcia;
 comiesięczna forma wsparcia;
 roczna forma wsparcia,
wystawiamy fakturę z tytułem uzgodnionym pomiędzy stronami. Zwykle zawieramy umowę na czas
określony z możliwością przedłużenia umowy, bądź zerwania umowy przez Sponsora, z poinformowaniem
sponsorowanego o tym fakcie w odpowiednim terminie.
Współpraca w obszarze reklamy publicznej podczas rozgrywek prowadzonych przez nasze zespoły
(na podstawie Art.15.1 i Art.16.1pkt.28 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, wydatki na reklamę o charakterze publicznym zaliczane są do kosztów uzyskania w pełnej
wysokości).

5. SŁOWO OD ZARZĄDU KLUBU KKS KOZIENICE.
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Z wyrazami szacunku
Zarządu Kozienickiego Klubu Siatkówki

6. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.
Wszystkie osoby i firmy, zainteresowane wsparciem naszych działań prosimy o kontakt
z Zarządem lub działaczami Klubu KKS Kozienice. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Na życzenie wysyłamy
orientacyjne ceny za sponsoring, jednak zaznaczamy, że są one oczywiście do negocjacji. Współpracujemy
na zasadach partnerskich i na pewno dojdziemy do porozumienia.

Kontakt:
Kozienicki Klub Siatkówki
tel. 509 130 003
email: kkskozienice@gmail.com
Dane adresowe:

Kozienicki Klub Siatkówki
26-900 Kozienice, ul. Bohaterów Studzianek 30
Konto bankowe: BANK PEKAO S.A. O/Kozienice
Nr 34 1240 5862 1111 0000 5103 1866
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej:

www.kkskozienice.pl
oraz naszego profilu na portalu społecznościowym:

www.facebook.com/KksKozienice
Opracował:
Krzysztof Jeziorowski
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na powyższych stronach podlegają prawom autorskim.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

