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Nazwa Benefitu
PAKIET SPONSORA PRESTIGE
Tytuł „Sponsora Prestige” MKS PR GNIEZNO

Wartość

Logotyp wraz z linkiem na oficjalnej stronie internetowej klubu + logotyp na plakacie

umowy
minimum

Prawo do publikowania informacji dotyczącej współpracy z klubem na swojej stronie internetowej i FB
sezon

Logotyp w programie zawodów
Kolportaż własnych materiałów reklamowych (do uzgodnienia z klubem)
Publikacja logotypu w systemie telewizyjnym na hali

3000 pln

Prawo wstępu do 2 osób na mecz oraz do strefy VIP
PAKIET SPONSORA BUSINESS
Tytuł „Sponsora Business” MKS PR GNIEZNO

Wartość

Logotyp wraz z linkiem na oficjalnej stronie internetowej klubu + logotyp na plakacie i biletach

umowy

Prawo do publikowania informacji dotyczącej współpracy z klubem na swojej stronie internetowej i FB

minimum

Logotyp w programie zawodów
Kolportaż własnych materiałów reklamowych (do uzgodnienia z klubem)
Publikacja logotypu w systemie telewizyjnym na hali
Branding : 2x flaga/winder i 1x roll-up - miejsce HOL
6000 pln

Prawo wstępu do 4 osób na mecz oraz do strefy VIP
PAKIET SPONSORA PREMIUM (max. 8 marek)
Tytuł „Sponsora Premium” MKS PR GNIEZNO

Wartość

Logotyp wraz z linkiem na oficjalnej stronie internetowej klubu + logotyp na plakacie i biletach

umowy

Prawo do publikowania informacji dotyczącej współpracy z klubem na swojej stronie internetowej i FB

minimum

Logotyp w programie zawodów
Kolportaż własnych materiałów reklamowych (do uzgodnienia z klubem)
Publikacja logotypu w systemie telewizyjnym na hali

sezon

Branding na oficjalnym stroju meczowym - SPODENKI
Logotyp na press-wallu
Branding na banerach reklamowych usytuowanych na boisku 2x
Emisja spotów dźwiękowych oraz akcje marketingowych podczas imprez (do 15s)
Wspólna konferencja prasowa informująca o podpisaniu umowy sponsorskiej
Możliwość wystawienia stoiska reklamowego w miesjcu wyznaczonym przez organizatora

15000 pln

Prawo wstępu do 6 osób na mecz oraz do strefy VIP
PAKIET SPONSORA GŁÓWNEGO (max. 6 marki)
Tytuł „Sponsora Głównego” MKS PR GNIEZNO

Wartość

Logotyp wraz z linkiem na oficjalnej stronie internetowej klubu + logotyp na plakacie i biletach

umowy

Prawo do publikowania informacji dotyczącej współpracy z klubem na swojej stronie internetowej i FB

minimum

Logotyp w programie zawodów
Kolportaż własnych materiałów reklamowych (do uzgodnienia z klubem)
Publikacja logotypu w systemie telewizyjnym na hali
Branding na oficjalnym stroju meczowym - Koszulki
Logotyp na press-wallu

sezon

Branding na banerach reklamowych usytuowanych na boisku 4x, 2x flaga/winder i 2x roll-up - miejsce: HOL
Emisja spotów dźwiękowych oraz akcje marketingowych podczas imprez (do 15s)
Wspólna konferencja prasowa informująca o podpisaniu umowy sponsorskiej
Możliwość wystawienia stoiska reklamowego w miesjcu wyznaczonym przez organizatora
Branding w VIP -romie
Logotypy na wszystkich materiałach drukowanych, dystrubuowanych podczas imprez
Możliwość organizowania dodatkowych akcji marketingowych przy współpracy z klubem
30000 pln

Prawo wstępu do 8 osób na mecz oraz do strefy VIP
PAKIET SPONSORA STRATEGICZNEGO – TYTULARNEGO (max. 2 marki)
Tytuł „Sponsora Strategicznego” drużyny MKS PR GNIEZNO

Wartość

Pakiet ten zawiera wszystkie elementy przestrzeni promocyjno-reklamowej jaką dysponuje klub w ramach
realizacji wspólnej strategii marketingowej.
Sugerowany okres trwania programu minimum 2 lata

sezony

umowy
minimum
80000 pln

Sponsor meczu MAX 2x w sezonie
Reklama w programie zawodów ( w specjalnym module sponsora meczu i dodatkowa zakładka )

Wartość

Możliwość organizowania dodatkowych akcji marketingowych przy współpracy z klubem
30000 pln

Prawo wstępu do 8 osób na mecz oraz do strefy VIP
PAKIET SPONSORA STRATEGICZNEGO – TYTULARNEGO (max. 2 marki)
Tytuł „Sponsora Strategicznego” drużyny MKS PR GNIEZNO

Wartość

Pakiet ten zawiera wszystkie elementy przestrzeni promocyjno-reklamowej jaką dysponuje klub w ramach
realizacji wspólnej strategii marketingowej.

sezony

Sugerowany okres trwania programu minimum 2 lata

umowy
minimum
80000 pln

Sponsor meczu MAX 2x w sezonie
Reklama w programie zawodów ( w specjalnym module sponsora meczu i dodatkowa zakładka )

Wartość

Reklama stolik sędziowski

1000 pln

Reklama dzwiękowa w trakcie imprezy
Informcja na stronie oficjalnej stronie klubowej oraz FB
Stoisko reklamowe w Holu
Flagi/Windery
Informacja na plakatach i biletach
Roll‐up w strefie VIP
Hostessy ( możliwość udziału hostess w promowaniu firmy)
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT. Zawartość poszczególnych pakietów podlega negocjacjom. Istnieje możliwość skorzystania z oferty w mniejszym zakresie niż
określony w pakietach. Szczegółowy cennik dostępny u przedstawicieli klubu. Do wszystkich świadczeń klub bezpłatnie oferuje: ekspozycje logotypu partnera (wraz z linkiem do strony
www) na oficjalnej stronie internetowej klubu w zakładce „Sponsorzy” oraz prawo do publikowania informacji dotyczących współpracy z klubem.

* Wizerunek zawodniczek , trenerów i członków klubu oraz wykorzystywanie materiałów promocyjno marketingowych klubu jest zastrzeżony i może
być wykorzystany po wcześniejszym uzgodnieniu z władzami klubu w formie pisemnej.

Możliwość płacenia za pakiety w dogodnych ratach.
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e-mail: p.rosolek@mks-gniezno.pl
tel 605 626 697

