Oferta sponsoringowa
MKS OGNIWO SOPOT
na sezon 2020

H I STORIA I B I EŻĄCY P R OJEKT S P ORTOWY
W roku 2019 Ogniwo Sopot odniosło wielki sukces jakim było zdobycie
MISTRZOSTWA POLSKI w rugby.
Zespół wygrał wszystkie mecze fazy zasadniczej, w wielkim stylu
awansując do finału ekstraligi i uzyskując prawo do jego organizacji. Odbył się on 15
czerwca w Sopocie, a przeciwnikiem Ogniwa byli zwycięzcy trzech ostatnich sezonów
- Budowlani SA Łódź.
Komplet publiczności (3000 widzów) był świadkiem
najlepszego finału ostatnich lat. Dramaturgia osiągnęła zenit
w końcówce, gdy w ostatniej akcji meczu Ogniwo zdobyło trzy
punkty pokonując Mistrzów Polski 27:24. Było to największe
święto w historii stadionu im. Edwarda Hodury. Dziesiąty tytuł
mistrzowski Ogniwa stał się faktem.

Ogniwo Sopot to młody i utalentowany zespół oparty na
wychowankach. Aż ośmiu zawodników gra w podstawowym
składzie reprezentacji Polski w rugby 15-osobowym, a pięciu
reprezentuje Polskę w olimpijskiej odmianie 7-osobowej. Silne
zaplecze tworzą młodzieżowe zespoły Ogniwa, które zdobyły
ponad 40 medali Mistrzostw Polski.

WARTOŚĆ MEDIALNA
Relacje z imprez i działalności klubu prowadzą
największe regionalne media takie jak
TVP Gdańsk, Dziennik Bałtycki czy trojmiasto.pl.
Wszystkie mecze Ogniwa transmitowane są na żywo: w kanale Polsat Sport
Fight na platformie polsatsport.pl lub na oficjalnym kanale yt Ekstraligi
Rugby.

CZĘŚĆ SPOŁECZNOŚCI

NIE TYLKO SPORT
Akcja „Eko Ogniwo”, w ramach której wycofamy się z
picia wody z plastikowych butelek podczas treningów na
rzecz „kranówki” przelewanej do bidonów ze specjalnie
zainstalowanych kranów, przedsięwzięcie przy
współpracy z Aqua Sopot. W sezonie planujemy również
zbieranie plastikowych nakrętek, które następnie
przekażemy na cel charytatywny. Zaangażujemy się
również w projekt „Mistrzowskie Czytanie” książek dla
dzieci w Teatrze Na Plaży, a także w „Spotkania z
Mistrzami” w sopockich szkołach. Pod koniec września
na naszym stadionie odbędzie się "Dzień Sportu" dla
sopockich uczniów. Ponadto, cały czas czynnie działa
koło gospodyń sopockich, czyli grupa rodziców
najmłodszych zawodników, którzy na meczach seniorów
dbają o pełne żołądki zawodników, kibiców i działaczy.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

N A S I

R E P R E Z E N TA C N C I
K A D R Y P O L S K I

„Orzeł Pomorski 2019”
Dla Ogniwa Sopot

Drużyna Roku 2019 - Ogniwo Sopot
Sportowiec Roku 2019 - Piotr Zeszutek
Trener Roku 2019 - Karol Czyż
Młodzieżowy Sportowiec Roku 2019 - Jakub Burek

Stadion im. E. Hodury znajdujący się w samym sercu
Trójmiasta to idealne miejsce do organizacji zawodów
sportowych i imprez rekreacyjnych.
Płyta boiska ze sztuczną trawą III generacji należy do
najnowocześniejszych w Polsce.
Obecnie trwają prace w celu skomercjalizowania trybuny
oraz działki przeznaczonej pod inwestycję hotelową.

Stadion to także miejsc zmagań wielu amatorskich
rozgrywek oraz reprezentacji polski w rugby

MOŻLIWOŚCI REKLAMOWE

każda cena podana w ofercie podlega indywidualnej negocjacji

REKLAMA NA STADIONIE:
•
REKLAMA NA SPRZĘCIE
SPORTOWYM:

•

sprzęt meczowy: pierś, plecy, rękaw, spodenki

•

dresy, torby, czapki i inne

dwustronna tablica na koronie trybuny głównej (widok od
wnętrza stadionu i trakcji PKP/SKM)

MKS OGNIWO SOPOT

EKSPOZYCJA MEDIALNA

• baner (pcv/led) umieszczony wzdłuż boiska

•

baner reklamowy na oficjalnej stronie internetowej klubu

•

promocja sponsora na profilu facebook klubu (ponad 6000
unikalnych użytkowników; ogólny zasięg postów w roku 2019 –
ponad 1 milion)

•

logotyp sponsora na materiałach poligraficznych: plakatach
biletach, karnetach, ściance medialnej, ulotkach i zaproszeniach

•

Promocja przy udziale wizerunku zawodników Ogniwa Sopot

I NNE FORMY R EKLAMY
•

Sponsor meczu (tytuł sponsora danego meczu – komunikacja w
zapowiedziach, relacjach oraz przez spikera w trakcie meczu, branding na
stadionie i przeprowadzenie akcji promocyjnych w trakcie meczu,
zamieszczenie logotypu na stronie internetowej i promowanie sponsora
meczu na profilu facebook na 7 dni przed meczem, reklamowanie
sponsora na wszelkich pozostałych materiałach promujących mecz –
plakatach, zaproszeniach itp.) – 5.000 zł/mecz

•

Partner klubu (współpraca na zasadzie umowy barterowej; oferowany
pakiet reklamowo-promocyjny jest adekwatny do wartości rynkowej
towarów lub usług przekazanych na rzecz klubu – patrz str. 9)

•

Sponsor grup młodzieżowych (wszystkie zespoły młodzieżowe (5)
występują jako: Nazwa sponsora Ogniwo Sopot; reklamy sponsora
zamieszczone są na sprzęcie sportowym zawodników) – 50.000 zł *

•

Prawo do zamieszczenia nazwy Sponsora w nazwie stadionu – cena
negocjowana indywidualnie

Zachęcamy do wykupu przygotowanych pakietów sponsorskich –
różnorodne formy reklamy w lepszej cenie!

•

Partner techniczny

•

Sponsor indywidulany wybranego zawodnika

•

Pracodawca

•

Dodatkowe wsparcie jednorazowe

KLUB BIZNESU
OGNIWA SOPOT

„Klub Biznesu Ogniwa Sopot” to program partnerski skierowany do firm,
przedsiębiorców oraz osób prywatnych, którzy poprzez wsparcie klubu
kwotą min. 200 zł miesięcznie otrzymają pakiet świadczeń promocyjnych
(w postaci m.in. reklamy na stadionie i mediach, zaproszeń VIP) oraz
możliwość nawiązania kontaktów z pozostałymi Partnerami Ogniwa
Sopot w ramach cyklicznych spotkań Klubu Biznesu, które odbywają się w
różnych sopockich lokalizacjach i są doskonałą okazją do rozwoju
prowadzonego biznesu.
Każdy podmiot, który przystąpi do programu otrzyma prawo do
wykorzystywania wizerunku klubu i zawodników Ogniwa Sopot, zostanie
zaopatrzony w materiały graficzne Ogniwa Sopot, a jego logotyp znajdzie
się na stadionie i w gronie sponsorów/partnerów na klubowej stronie
internetowej.
Klub Biznesu powiększa się wraz z coraz większymi sukcesami drużyny
Ogniwa Sopot. W ramach klubu znajdą Państwo firmy z wielu branż:
budowlanej, gastronomicznej, spożywczej, handlowej, produkcyjnej,
pośrednictwa nieruchomości, logistyki, spedycji czy usług medycznych.
Obecnie w skład Klubu wchodzi 40 podmiotów.

i wiele innych ….

Warunki każdego partnerstwa negocjowane są indywidualnie.

MKS OGNIWO SOPOT
PAKIETY SPONSORSKIE

MIERZ WYSOKO

Cena detaliczna Klub Biznesu

PREMIUM GŁÓWNY TYTULARNY

Reklama na sprzęcie sportowym I zespołu

10k/25k/50k

rękaw

plecy

pierś

Dwustronna tablica reklamowa na koronie trybuny

10.000

•

•

•

Baner zamieszczony wzdłuż boiska (rozmiar)

500/m²

10 m²

Baner reklamowy na oficjalnej stronie www klubu

2.000

•

Promocja Sponsora na profilu facebook klubu

30 m²

50 m²

•

•

•

2.000

•

•

•

Logo Sponsora na materiałach poligraficznych

5.000

•

•

•

Prawo do posługiwania się logotypem i nazwą klubu

2.000

•

•

•

Eventy promujące Sponsora w trakcie meczów

2.000

•

•

•

Udostępnienie Sponsorowi stadionu (18 godz.)

10.000

•

•

Udział zawodników w akcjach Sponsora

10.000

•

•

Zamieszczenie nazwy Sponsora w nazwach zespołów młodzieżowych

50.000

•

•

Zamieszczenie nazwy Sponsora w nazwie I zespołu

150.000

Propozycja cenowa (zł netto/rok)

20 m²

•
od 2.500

25.000

100.000

250.000

ZAUFALI NAM MIĘDZY INNYMI …

