Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia
Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin
na sezon 2014/2015

Uczymy gry i miłości do futbolu
Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin powstało jako inicjatywy ludzi związanych z piłką nożną w
Lublinie w szczególności z Motorem Lublin. Założycielami stowarzyszenia są obecni i byli piłkarze oraz kibice i
sympatycy piłkarscy. Celem stowarzyszenia jest selekcja i szkolenie najzdolniejszych piłkarsko dzieci i młodzieży z
Lublina i okolic, a także kształtowanie ich postaw społecznych i promowanie zdrowego trybu życia.
Stowarzyszenia odrębną osobowość i kieruje się własnymi wartościami i zasadami.
Dzisiaj stowarzyszenie prowadzi 14 grup młodzieżowych gdzie jest szkolonych prawie 240 dzieci. Staramy się zapewnić
naszej młodzieży jak najlepsze warunki do treningu. Korzystamy z boisk na ul. Kresowej i własnych mini boisk na
Dziesiątej.
Wynikiem naszej pracy jest zdobycie Mistrzostwa Województwa trampkarzy młodszych i młodzików
starszych w sezonie 2001/2012. W kolejnym sezonie wygraliśmy ponownie w trampkarzu młodszym wyjeżdżając potem na
klubowe mistrzostwa Polski gdzie zdobyliśmy IV miejsce pokonując wiele zespołów młodzieżowych klubów z Ekstraklasy.
W tym sezonie zdobyliśmy także wicemistrzostwo trampkarzy starszych. W obecnym przodujemy na finiszu rozgrywek w
kategorii wojewódzkiej trampkarzy starszych, trampkarzy młodszych i młodzików starszych. W kilku innych kategoriach
zajmujemy miejsca na podium. Wielu naszych zawodników to reprezentanci województwa lubelskiego, a kliku także
Polski.
W ramach prowadzonych działań staramy się aby naszą młodzież szkolili najlepsi
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trenerzy z Lublina, mający znakomity warsztat trenerski i oddani pracy z młodzieżą.
W trosce o pozytywny wizerunek naszego stowarzyszenia oraz wzmocnienie jego marki chcemy rozpocząć wiele
nowatorskich działań szkoleniowo-marketingowych takich jak klub przyjaciół stowarzyszenia, organizacja turniejów o
różnym zasięgu, także międzynarodowym. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, zostało też
nagrodzone w roku 2007 nagrodą mediów Bene Meritus Terrae Lublinensi, a w roku 2008 i 2009 nagrodą prezydenta
Miasta Lublina
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Pakiety dotyczące sponsoringu i reklamy podczas turniejów piłkarskich

1. Pakiet „Sponsor tytularny turnieju” – 5000 zł/ turniej
dotyczy turniejów ogólnopolskich

f.

Tytuł sponsora tytularnego w zapowiedziach i relacjach medialnych
Główne logo na plakatach i na stronie internetowej stowarzyszenia z tytułem sponsor turnieju
1/3 pola na planszy z logo przy wywiadach telewizyjnych
Możliwość ubrania uczestników turnieju w sprzęt sportowy z logo i/lub nazwą sponsora
Możliwość wystawienia reklam w postaci balonów i banerów w czasie turnieju w miejscach o największej
widoczności
możliwość przeprowadzenia konkursu z nagrodami w czasie meczu oraz dystrybucji ulotek

a.
b.
c.
d.

2. Pakiet „sponsor turnieju” – 2000 zł/ turniej
Tytuł sponsora turnieju w zapowiedziach i relacjach medialnych
Logo na plakacie
możliwość wystawienia reklam w postaci banerów w czasie turnieju
możliwość przeprowadzenia konkursu z nagrodami w czasie meczu oraz dystrybucji ulotek

a.
b.
c.
d.
e.
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Pakiety dotyczące sponsoringu i reklamy podczas rozgrywek piłkarskich drużyn młodzieżowych
W ramach tego pakietu proponujemy podpisanie rocznej umowy na współpracę i reklamę podczas występów naszych
drużyn w rozgrywkach piłkarskich
1. Pakiet żak – 300 zł/ miesiąc
a.
b.

możliwość wystawienia baneru na bandzie przy boisku w trakcie rozgrywek Deichmana (10 weekendów)
reklama na spodenkach lub rękawie
2. Pakiet orlik – 400 zł/ miesiąc

a.
b.
c.

możliwość wystawienia reklam 2 banerów na bandzie w trakcie rozgrywek Deichmana (10 weekendów) oraz
turnieju Orlików
reklama na koszulce
wejściówka na mecze pierwszej drużyny Motor Lublin
3. Pakiet młodzik (dotyczy drużyn młodzików młodszych lub starszych) – 600 zł/ miesiąc

a.
b.
c.
d.
e.
f.

możliwość wystawienia reklam 2 banerów na bandzie w trakcie rozgrywek Deichmana (10 weekendów) oraz
rozgrywek młodzika młodszego ( kilkadziesiąt spotkań ligowych)
reklama z tyłu na koszulce pod numerem lub na rękawie
reklama na replikach strojów dla rodziców
2 wejściówki na mecze pierwszej drużyny Motor Lublin
wejście na imprezy organizowane przez stowarzyszenie
informacja na podstronie rocznika w serwisie pilkarskienadzieje.pl
4. Pakiet trampkarz (dotyczy drużyn trampkarzy młodszych lub starszych) – 700 zł/ miesiąc
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

możliwość wystawienia reklam 2 banerów na bandzie w trakcie rozgrywek trampkarza ( kilkadziesiąt spotkań
ligowych)
reklama z tyłu na koszulce pod numerem lub na rękawie
reklama na replikach strojów dla rodziców
2 wejściówki na mecze pierwszej drużyny Motor Lublin
wejście na imprezy organizowane przez stowarzyszenie
informacja na podstronie rocznika w serwisie pilkarskienadzieje.pl

5. Pakiet junior (dotyczy drużyn juniorów młodszych lub starszych) – 900 zł/ miesiąc
a.
b.
c.
d.
e.
f.

możliwość wystawienia reklam 2 banerów na bandzie w trakcie rozgrywek juniorów ( kilkadziesiąt spotkań
ligowych) także w przypadku awansu w lidze Makroregionalnej
reklama z tyłu na koszulce pod numerem lub na rękawie
reklama na replikach strojów dla rodziców
2 wejściówki na mecze pierwszej drużyny Motor Lublin
wejście na imprezy organizowane przez stowarzyszenie
informacja na podstronie rocznika w serwisie pilkarskienadzieje.pl
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Pakiet dotyczące sponsoringu strategicznego – 3000 zł/ miesiąc
a.
b.

c.
d.
e.
g.
f.

tytuł strategicznego sponsora wraz z prawem do używania tej nazwy.
możliwość wystawienia reklam 2 banerów na wszystkich imprezach organizowanych przez stowarzyszenie oraz
rozgrywek żaków, orlików, młodzików ( kilkadziesiąt spotkań ligowych, liczne turnieje ogólnopolskie i
międzynarodowe)
reklama na koszulce oraz na dresach z przodu
największa powierzchnia reklamowa na ściance reklamowej.
5 wejściówek na mecze pierwszej drużyny Motor Lublin
wejście na imprezy organizowane przez stowarzyszenie
baner reklamowy na stronie stowarzyszenia www.pilkarskienadzieje.pl
Klub Przyjaciół Stowarzyszenia
Oferta dla osób indywidualnych i firm posiadających możliwości wpłaty od 100 zł miesięcznie.

a.
b.
c.
g.

przynależność do elitarnego klubu Przyjaciół Stowarzyszenia
logo lub nazwa na stronie
wejściówka na imprezy klubu
wejściówka na mecze pierwszej drużyny Motor Lublin SA
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Kontakt Dariusz Misiurek - Prezes Zarządu tel. 605 076 412
d.misiurek@pilkarskienadzieje.pl, faks 81 748 60 93

8

