RKS OKĘCIE
SIŁA CHARAKTERU
OFERTA SPONSORSKA

KLUB
▪ RKS OKĘCIE może pochwalić się własnym terenem
w Warszawie o powierzchni 5ha. na którym trenuje
ponad 300 zawodników w różnych grupach wiekowych.

▪ W obecnym sezonie 2021-2022 nasza drużyna seniorska
rozpoczęła rozgrywki w lidze okręgowej (6 poziom
rozgrywkowy). Poprzedni sezon zakończyliśmy na
pierwszym miejscu, będąc drużyną niepokonaną na
własnym stadionie!

Historia
▪ Od 1929 roku na sportowej mapie Warszawy i Polski.
93 lata szkoleń kolejnych pokoleń zawodników
i trenerów. Dziesiątki tysięcy wychowanków.

▪ Olimpijczycy w sekcji podnoszenia ciężarów.
▪ Piłkarze pierwszoligowych klubów i kadrowicze
reprezentacji Polski wychowankami sekcji piłki nożnej.

WZAJEMNE KORZYŚCI
▪ Współpraca z Klubem RKS OKĘCIE to nie tylko
możliwość promowania marki poprzez najpopularniejszą
dyscyplinę sportową w Polsce jaką jest piłka nożna. To
także możliwość wpływania na sukcesy młodych
zawodników, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile
polskiego futbolu.
▪ W ramach współpracy proponujemy szereg świadczeń:
marketingowych, wizerunkowych, internetowych oraz
integracyjnych. Świadczenia dobierane są indywidualnie
z uwagi na Państwa potrzeby. Zdajemy sobie sprawę z
różnorodności Państwa działań promocyjnych, dlatego
jesteśmy otwarci na Państwa sugestie.

▪ Ulga podatkowa dla sponsora to 150% poniesionych
nakładów; 100% jako koszt uzyskania przychodów,
50% jako dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania.

ZASIĘGI SPONSORINGU
▪ W sezonie 2022 średnia liczba widzów na stadionie
w A klasie wyniosła 200 osób. W nowym sezonie drużyna
Okęcia odwiedzi pozostałe stadiony drużyn w grupie
w: Teresinie, Chylicach, Milanówku, Chlebni, Piastowie,
Grodzisku Mazowieckim, Nadarzynie, Laskach, Błoniu,
Jazgarzewie, Złotokłosach. Dodatkowo zagra z Warszawskimi
drużynami Ursusa, Gromu, Przyszłości i Semp’u.

WEBSITE:
FACEBOOK:
INSTAGRAM:
TWITTER:

22 tys. użytkowników / 180 tys. odsłon w roku
3300 „lajków”
1000 obserwujących
1600 obserwujących

▪ Wykorzystując media klubowe jesteśmy w stanie dotrzeć do
odbiorców spoza stadionu klubowego.

pakiet

▪ Baner 700 x 300 cm naprzeciw trybuny.
▪ Baner 250 x 70 cm naprzeciw trybuny (2 szt.).
▪ Logotyp na przodzie koszulki. Miejsce c.
▪ Logotyp na kreacjach meczowych
(zapowiedź, matchday, wynik).
▪ Flaga na maszcie przy budynku klubowym.
▪ Tytuł sponsora meczu - grafiki na kanałach social media
(facebook, twitter, 8 emisji).
▪ Spot reklamowy z udziałem sponsora zamieszczony na
stronie internetowej w zakładce „Wspierają nas” oraz do
wykorzystania w wewnętrznych strukturach firmy.

50 000 zł. za rok

WIZUALIZACJA SPONSORA

Promocja sponsora odbywa się na boisku
piłkarskim oraz na billboardach
znajdujących się na ogrodzeniu stadionu.

BANERY, MASZTY
RODZAJE NOŚNIKÓW

BANERY NAPRZECIW TRYBUN.
BANERY PRZY TRYBUNACH.
BANERY NA OGRODZENIU PRZY ULICY.
MASZT Z FLAGĄ.

Ulica Hynka

wejście na stadion

Maszt wzór
główne wyjście z szatni
trybuny

maszt

trybuny
Zielony skwer dla kibiców

maszt

WIZUALIZACJA SPONSORA

Przykładowa lokalizacja Nazwy/Logo Państwa firmy.
UWAGA! Poniższa wizualizacja stanowi przykład.
Szczegółowy projekt może zostać przedstawiony na
Państwa życzenie.

STRÓJ PIŁKARSKI

PRZÓD STROJU:

TYŁ STROJU:

A.
B.
C.
D.

E. NAZWSKO ZAWODNIKA LUB
NAZWA KLUBU.
F. NR NA KOSZULCE.

NUMER ZAWODNIKA.
HERB KLUBU.
FIRMA / LOGO SPONSORA.
NR NA SPODENKACH.

kontakt
STANISŁAW GAJLEWICZ
PREZES KLUBU
s.gajlewicz@rksokecie.pl
+48 601 262 321

PIOTR ZIELAK
WSPARCIE ORGANIZACYJNE
p.zielak@rksokecie.pl
+48 608 481 492

