
Sponsor MECZU
Wybierz Mecz i zaplanuj
PROMOCJĘ FIRMY

Mecze SKS Wigry 
Runda wiosenna sezonu 2018/2019

Szanowni Państwo,
 
  Mamy przyjemość zaprezentowania Państwu unikalnej 
oferty współpracy z Suwalskim Klubem Sportowym Wigry. 
W sezonie 2016/2017 wywalczyliśmy historyczny awans 
do półfinału Pucharu Polski, oraz walczyliśmy do końca         
o miejsce premiowane awansem do Lotto Ekstraklasy.
  Wyniki uzyskane przez nasz zespół bardzo często 
komentowane były w mediach regionalnych                                     
i ogólnopolskich. Logo naszych sponsorów wielokrotnie 
pojawiało się w materiałach video i materiałach prasowych 
w czołowych stacjach TV, oraz cenionych wydawnictwach  
piłkarskich. 
  Oferta stworzona na Państwa potrzeby zawiera 
starannie wybrane świadczenia reklamowe. Pozwolą one 
na skuteczne dotarcie do szerokiej grupy klientów. 
 W zeszłym sezonie nasza oferta “Sponsor Meczu” 
spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem suwalskich 
przedsiębiorców.  Zaufali nam:
- Sklep rowerowy Lemit;
- Młodzie- Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa;
- Strzelnica Sportowa “Target”;
- Centrum Pokryć Dachowych “Dach-Pol”
- Firma BOSS
- Pizzeria Gruby Benek.
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Ekspozycja produktów/usług Firmy w wydzielonym miejscu
na nowej trybunie przed i podczas trwania meczu

Zamieszczenie informacji o sponsorze meczu w  artykule zapowiadającym mecz na oficjalniej stronie internetowej 
      i facebooku Klubu Sportowego Wigry;
Możliwość kolportażu ulotek podczas meczu na nowej i starej trybunie;
Możliwość kolportażu ulotek z biletami sprzedawanymi w CHR Plaza w tygodniu meczowym w ilości 200 szt;
Prezentacja logo firmy/sponsor meczu/ na telebimie przed i w przerwie meczu;
Rozstawienie roll up na salach cateringowych VIP Silver i VIP Gold;
PrezentacjaPrezentacja Państwa Firmy przez spikera przed i w przerwie meczu;
Bilet VIP GOLD ( catering przed i w przerwie meczu)  plus 10 darmowych wejściówek na nową trybunę;
Prezentacja  logotypu w artykule zapowiadającym mecz na portalu suwalki24.pl;
Promocja Firmy  w spocie audio zapraszającym na mecz (reklama mobilna na terenie miasta Suwałki, dwa dni przed meczem);

Ekspozycja logotypu Firmy przy wejściach na stadion jako baner umieszczony na ogrodzeniu obiektu;
Możliwość zorganizowania konkursu dla kibiców w przerwie  meczu wraz z ufundowaniem nagrody;

Ekspozycja logo na daszkach przeciwsłonecznych rozdawanych na trybunie VIP (Produkcja daszków po stronie sponsora);
WWyświetlenie promocyjnego video na telebimie przed i w przerwie meczu ( Produkcja materiału po stronie sponsora).

Wyżej wymienione świadczenia można dowolnie komponować tworząc idealny pakiet promocyjny dla 
swojej FIRMY. Warunkiem jest wybór co najmniej czterech świadczeń reklamowych, który wycenimy 
indywidualnie na preferencyjnych warunkach. Część świadczeń promocyjnych wiąże się z dodatkowym 
kosztem produkcji materiałów wykorzystanych w promocji. Służymy informacją i pomocą w ich 
przygotowaniu.
Koszt pakietu całościowego to 2000 zł/netto oraz wyłączność na nazwę “Sponsor Meczu”.

Jesteśmy otwarci  na Państwa indywidualne pomysły i inicjatywy.

Warunki OFERTY
“Sponsor meczu”

CO OFERUJEMY:

KONTAKT:  tel. - 87 566 57 08 / 600 554 431, mail - marketing@wigrysuwalki.eu


