MKS PR GNIEZNO to klub sportowy z ponad

60 letnią tradycją szkolenia dzieci i młodzieży. Klub założony
został z inicjatywy Andrzeja Elantkowskiego, który wychował
wiele pokoleń szczypiornistek i szczypiornistów – do lat 90-tych
klub posiadał również sekcję męską.
W ostatnich latach jeszcze mocniejszy akcent
położony został na szkolenie młodzieży w MKS
PR oraz w utworzonym w 2007 roku UKS Tuzinek,
którego zadaniem jest przygotowanie najmłodszych
adeptek piłki ręcznej do rywalizacji na kolejnych
szczeblach ich sportowej kariery.
Dziś gnieźnieńskie zawodniczki, nasze podopieczne
grają w reprezentacji Polski piłki ręcznej oraz piłki
plażowej, a systematyczna praca sprawiła, że
w najbliższej przyszłości mamy szansę wejść do Superligi
piłki ręcznej kobiet.

Najważniejsze
osiągnięcia
Wicemistrzostwo Polski
Juniorek Młodszych (2017)
Awans do 1/8
Pucharu Polski (2018)
III miejsce w 1 lidze,
11 zwycięstw, 34 punkty
Liczne tytuły mistrzowskie
na szczeblu wojewódzkim

Misja
Sukces to suma
niewielkiego wysiłku
powtarzanego
z dnia na dzień.
Robert Collier

Naszą misją jest tworzenie silnego żeńskiego klubu
sportowego z tradycjami, stabilną, znaczącą oraz
rozpoznawalną marką i pozycją w ogólnopolskich
rozgrywkach ligowych piłki ręcznej kobiet.

Dążymy do tego, żeby niezmiennie
od lat była to dyscyplina sportowa
najchętniej wybierana przez dziewczyny
i kobiety z naszego regionu, dając
możliwość rozwoju aktywności fizycznej,
kariery sportowej i odpowiadając tym samym
na potrzeby społeczne.

Chcemy skupiać wokół klubu ludzi zaangażowanych, ambitnych.
Osiągać sukcesy w sporcie oraz przekazywać wartości – szacunek,
zaufanie, odwagę, ideę fair play, współpracy zespołowej i zdrowego
współzawodnictwa.
Zależy nam, żeby nasza misja była czytelna i zrozumiała, by każda
osoba związana lub współpracująca z klubem mogła się utożsamiać z jej
wartościami.

Zarażamy pasją
do piłki ręcznej
i wyzwalamy
pozytywne
emocje dające
radość.

Cele
Zanim coś osiągniesz,
musisz czegoś od siebie
Michael Jordan
oczekiwać.

Jak realizujemy
cele?
osiąganie sukcesów
sportowych

promocja
piłki ręcznej

dawanie dużych
emocji kibicom

rozpoznawalność
marki

rozwój fizyczny żeńskiej części
dzieci, młodzieży i kobiet

promocja regionu,
partnerów oraz sponsorów

zwiększanie
wartości klubu

wysoka frekwencja
podczas rozgrywek

Grupy trenujące
187osób
8 trenerów
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Zrealizowane cele marketingowe
Facebook
Zasięg postów
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Przemiany ■ TVP 3 ■ TV Gniezno ■ Radio Gniezno ■ Radio Plus
Radio Września ■ Radio Merkury ■ Sport Gniezno ■ Sportowe Gniezno

Wizja
Musimy mieć wytrwałość
i ponad wszystko wiarę w siebie.
Musimy być pewne, że mamy
do czegoś talent…

Naszą wizją jest rozwój klubu i stworzenie
silnej, stabilnej drużyny Superligowej.
Marki rozpoznawalnej nie tylko w kraju, ale uczestniczącej
w rozgrywkach międzynarodowych z wiernymi
ambasadorami i partnerami, którzy w każdym momencie
utożsamiają się z klubem i są z niego dumni.
Wielką wartością jest dla nas uczciwość dlatego
staramy się być transparentni w każdej dziedzinie
naszej działalności.

Priorytety
Pozostałe
cele drużyny
sklep www i bilety online, klubowy kanał TV,
nowa identyfikacja wizualna, organizacja
obozów i turniejów sportowych, gadżety itd.

Akademia
piłki ręcznej kobiet

Awans
do Superligi

Dziewczyny i kobiety z całego Powiatu
Gnieźnieńskiego, ze szkół nie objętych
programem szkoleniowym.

Co oferujemy sponsorom,
partnerom?
szansa na zwiększenie sprzedaży
i rozpoznawalności produktu/marki
(możliwość ustawienia stoiska
promocyjnego podczas meczu)
wzmożona obecność w mediach
społecznościowych (informacje
pojawiające się na profilu klubu, na
wydarzeniu, w reportażu filmowym
z meczu, w komunikatach w trakcie
meczu itp.)
aktywna promocja produktu/marki
Partnera wśród obecnych i
potencjalnych odbiorców na
wybranych nośnikach reklamowych,
promocja BTL na preferencyjnych
warunkach

SPONSORZY

obecnośc w mediach (radio, prasa,
TV, portale miejskie, informacyjne i
branżowe)
obecność na materiałach
reklamowych przed, podczas,
a także po meczu
pogłębienie relacji z klientem
poprzez widoczne zaangażowanie
Partnera w działania sportowe
reklama rozprzestrzeniana wirusowo,
obecność Partnera wśród społeczności
kibiców osób interesujących się
sportem – skojarzenie Partnera
z odbiorcą produktu/marki

dotarcie do ludzi otwartych na nowości,
podejmujących samodzielne decyzje finansowe,
gotowych związać się z odpowiednio
zaprezentowaną marką
ekspozycja marki na niestandardowych
nośnikach w trakcie meczu
wyświetlanie logotypów lub specjalnie
przygotowanych spotów reklamowych
w przerwach meczu (korytarze
i hole hali widowiskowo –sportowej)

Zaufali nam

PARTNERZY MEDIALNI

www.dr ukar nia-ma jor czyk .pl

