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OFERTA SPONSORSKA KLUBU

LKS MŁODOŚĆ RUDNO
KRS: 0000080650
Prezes klubu: Marek Wyciślok
REGON: 276891746
Rok założenia: 1947
NIP: 969-12-67-637
Barwy: zielono-czerwone
Rejestr: Pozycja KRS w rejestrze stowarzyszeń
Podokręg Zabrzański
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2002-01-14
Koordynaty GPS:50.345789, 18.465772
Konto: 12 8457 0008 2011 0200 0606 0002 Bank Spółdzielczy w Gliwicach / o Rudziniec

[Wpisz tekst]
O klubie:

Nazwa: Ludowy Klub Sportowy Młodość Rudno
Adres: 44-160 Rudno, ul. Gliwicka
Barwy: zielono-czerwone
Rok założenia: 1947
Poziom rozgrywek: Klasa B, podokręg Zabrze
E-mail: lks@mlodoscrudno.pl
Telefon: +48 605881975 (Mariusz Böhm)
Strona internetowa: www.mlodoscrudno.pl
Prezes klubu: Marek Wyciślok

Wstęp:
Chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską klubu LKS
Młodość Rudno, z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy.
Niniejsza oferta sponsorska daje Państwu możliwość współtworzenia nowej karty
piłkarskiej historii naszego rudnowskiego klubu.
Mamy również nadzieję, że oferowana przez nas forma współpracy przyczyni się do
osiągnięcia przez Państwa firmę odpowiednich celów promocyjnych.
Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyniesie korzyści zarówno Firmie, jak
również jej Marce i przyczyni się do sukcesu drużyny „Młodość Rudno”. Przed nami
wciąż mnóstwo wrażeń i emocji.

„Nigdy nie będziesz sama Młodość nasza kochana”
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[Wpisz tekst] Państwo
Szanowni

Naszym celem i ambicją jest propagowanie wśród młodzieży naszej miejscowości, sportu jako sposobu
wychowania, samodyscypliny, pasji, jak również reprezentowanie miejscowości i Naszych Sponsorów
podczas rozgrywek ligowych organizowanych przez PZPN. Zajmujemy się także organizowaniem
imprez sportowych i innych mających na celu dawanie ludziom emocji związanych z rywalizacją
sportową. Zasługuje na to nasza miejscowość oraz Kibice, a zarazem tradycja piłki nożnej w Rudnie.
Żywimy nadzieję, że niniejsza oferta sponsorska znajdzie uznanie w Państwa oczach oraz miejsce
wśród celów marketingowych Państwa Firmy, a ewentualna współpraca przyniesie wymierne korzyści
zarówno Państwu, jak i sportowi w Rudnie.

Dlaczego sponsoring przez piłkę nożną?
Reklama jest to medium ilościowe, oceniane na podstawie kosztów dotarcia do setek odbiorców.
Sponsoring to medium jakościowe, promujące firmę w ścisłym powiązaniu z wizerunkiem, prestiżem
sponsorowanego wydarzenia. Obowiązujące we współczesnym świecie kanony aktywnego spędzania
wolnego czasu powodują coraz większe zainteresowanie ludzi oraz mediów sportem i aktywnością
fizyczną. Piłka nożna pod każdym względem spełnia wszystkie wymagania, jakie stawiają przed nią
zasady promocyjne Państwa Firmy.

Oto kilka cech promocji przez sport, które wskazują nad jej
przewagę nad tradycyjną formą reklamy:


znudzenie reklamą tradycyjną i jej skuteczne
omijanie,
 alternatywna do reklamy tradycyjnej forma
komunikacji marketingowej,
 reklama przez sport jest pozbawiona agresji, jest
łatwiejsza do zaakceptowania, łagodniejsza
w komunikacji marketingowej,
 wysoka skuteczność bazuje na identyfikacji
kibiców z zawodnikiem, zespołem, sponsorem,
 sport jest uniwersalny, szeroko dostępny, oparty
na rywalizacji, wywołuje silne emocje, pozwala
zbudować unikalny wizerunek firmy poprzez
przenoszenie pozytywnych cech Klubu na swój
produkt lub wizerunek Firmy.
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[Wpisz tekst]

Dlaczego Klub Piłkarski Młodość Rudno?
Piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną sportową w naszej miejscowości Rudno. Mecze LKSu są bardzo chętnie oglądane. W sezonie 2010/11 na najciekawszych meczach gromadziliśmy około
150 widzów, a na Festynach około 600 osób.
Działacze oraz zawodnicy klubu, to głównie mieszkańcy gminy cechujący się dużym
i poświęceniem i zaangażowaniem. Chętnie podejmujemy nowe wyzwania co z pewnością jest
naszym największym i niewyczerpanym bogactwem.
Nasz klub znajduje się około 20 km od centrum Gliwic, w pobliżu dwóch głównych szlaków
komunikacyjnych (autostrad A1 I A4). Takie położenie jest naszym dużym atutem w reklamie.
Eksponowanie naszych sponsorów odbywa się za pośrednictwem Internetu, reklamy na stadionie oraz
poza nim, a także poprzez przekazywanie informacji o naszych sponsorach w trakcie meczów
mistrzowskich i innych imprezach na stadionie. Poprzez promocje eksponowane są logo, nazwa oraz
marka naszych sponsorów.
Sponsoring sportowy w wydaniu LKS Młodość Rudno otwiera drogę potencjalnym sponsorom do
niekonwencjonalnych sposobów reklamy. Dzięki takim działaniom piłka nożna w Rudnie postrzegana
jest coraz lepiej. Efektem takich działań jest ciągły wzrost liczby sponsorów co przekłada się na coraz
większe możliwości finansowe, a co za tym idzie możliwości sportowe klubu.

Klgkj
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[Wpisz tekst]

Młodość – naszą przyszłością…
Jak wskazuje sama nazwa naszej drużyny – od zawsze stawialiśmy na najmłodszych zawodników,
którzy od lat równolegle z pierwszą drużyną biorą udział w rozgrywkach ligowych i szkolą się pod
okiem trenerów.
Drużyna juniorska w założeniu ma postawione dwa główne cele: po pierwsze ma to być kolejna
wizytówka naszego Klubu. Po drugie zaś, zawodnicy, którzy ukończą 16 rok życia i osiągną
odpowiednie umiejętności, mają być naturalnym zapleczem dla drużyny seniorskiej – to naturalny
proces selekcji wyróżniających się zawodników, z których każdy ma przeszłość juniorską.
W długofalowej perspektywie pragniemy stworzyć amatorski, ale z profesjonalnym podejściem, pod
każdym względem Klub Sportowy, gdzie szkolenie młodzieży to bardzo ważny krok w tym kierunku.
Oprócz drużyny juniorów stworzyliśmy także drużynę trampkarzy, aby zaszczepiać bakcyl piłkarski już
u najmłodszych. Już dziś gracze obu sekcji otrzymują od Klubu wszystko co potrzeba: piłki, sprzęt
piłkarski, stroje meczowe, Trenera, ubezpieczenie i co najważniejsze - możliwość gry w zawodach
sportowych. Młodość to nasza przyszłość!

Drużyna juniorów; sezon 2009/2010
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„ Pakiet Młodość brązowy- klub 100”
[Wpisz tekst]
- jednorazowa ‘cegiełka’ w wysokości 100 zł

W ramach świadczenia zwrotnego oferujemy:
 Deklarując jednorazową wpłatę na konto klubu
kwoty 100 zł - zyskujesz status członka KLUBU 100
(wpis na oficjalnej stronie klubu w zakładce KLUB
100)

„Pakiet Młodość srebrny”
– comiesięczne składki w wysokości od 50 zł. do 500 zł
W ramach świadczenia zwrotnego oferujemy:
 możliwość zamieszczenia banerów reklamowych
na stadionie w umówionej ilości,
 reklama Sponsora na stronie internetowej klubu
(www.mlodoscrudno.pl),
 możliwość promocji własnej firmy podczas
meczów (speaker),
 wspólny mecz piłkarski z przedstawicielami
Państwa firmy,
 zamieszczanie Logo Sponsora na materiałach
drukowanych: plakatach, zaproszeniach,
programach meczowych, możliwość pojawiania
się hostess, rozdawania ulotek podczas meczów,
 pakiet karnetów całosezonowych na mecze
drużyny seniorów rozgrywane w Rudnie,
 certyfikat pamiątkowy potwierdzający status
osoby wspierającej klub,



Pomoc merytoryczna

Jeżeli chcesz podzielić się doświadczeniem, masz do
zaoferowania cenne informacje na temat
prowadzenia klubu, zasad sponsoringu, wiedzy
pedagogicznej lub opieki zdrowotnej, a także każde
inne informacje jakie uważasz, a także każde inne
informacje jakie uważasz, że mogą nam się przydać
skontaktuj się z nami.

„Pakiet Młodość złoty”
– comiesięczna składka minimum 500 zł
W ramach świadczenia zwrotnego oferujemy:
 możliwość zamieszczenia logo firmy na przedniej
części koszulek oraz dresach treningowych,
 możliwość zamieszczenia banerów reklamowych na
stadionie w umówionej ilości,
 reklama Sponsora na stronie internetowej klubu
(www.mlodoscrudno.pl),
 prawo do wykorzystania herbu Klubu w celach
marketingowych,
 możliwość zorganizowania imprezy firmowej na
obiekcie sportowym (Family Day itp.)
 możliwość promocji własnej firmy podczas meczów
(speaker),
 wspólny mecz piłkarski z przedstawicielami Państwa
firmy,
 zamieszczanie Logo Sponsora na materiałach
drukowanych: plakatach, zaproszeniach,
programach meczowych, możliwość pojawiania się
hostess, rozdawania ulotek podczas meczów,
 pakiet karnetów całosezonowych na mecze drużyny
seniorów rozgrywane w Rudnie,
 certyfikat pamiątkowy potwierdzający status osoby
wspierającej klub,

„ Pakiet Młodość – oferta indywidualna”
– do Negocjacji
Ustalenia indywidualne:
 Sponsora sprzętu sportowego (np. komplet strojów,
piłki, bramki, obuwie – status SPONSORA
TECHNICZNEGO)
 Sponsora odżywek, napojów energetycznych –
status SPONSORA MEDYCZNEGO)
 Sponsora konkretnej drużyny lub sekcji (np.
seniorów, trampkarzy, juniorów),
 Sponsora meczu/miesiąca,
 Sponsora transportu zawodników,
 Sponsora indywidualnego danego zawodnika,
 Sponsora ubezpieczenia,
 Sponsora obsady sędziowskiej.

Wszystkie wymienione możliwości reklamy podl egaj ą neg ocjacjom oraz zmianom, tak aby wybrać
jak najlepsz ą ofertę dla Państwa.
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Uważamy, iż prestiż Państwa firmy zobowiązuje do wychodzenia poza działalność czysto
biznesową oraz do zaangażowania w przeróżne inicjatywy społeczno-kulturalne.
Mamy nadzieję, że dzięki działaniom na rzecz rozwoju rudnowskiego sportu będziecie
Państwo coraz bardziej postrzegani jako instytucja otwarta i wrażliwa na potrzeby
lokalnej społeczności.
Żywimy nadzieję, że niniejsza oferta sponsorska znajdzie uznanie w Państwa oczach
oraz miejsce wśród celów marketingowych Państwa Firmy, a ewentualna współpraca
przyniesie wymierne korzyści zarówno Państwu, jak i sportowi w Rudnie.
Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę, iż nasza oferta nie wyczerpuje wszystkich
form przekazu marketingowego, w związku z powyższym jesteśmy otwarci na wszelkie
Państwa sugestie dotyczące innych metod promocji.

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą sponsorską prosimy o kontakt
z klubem LKS Młodość Rudno
Dziękujemy,
Zarząd Klubu
LKS Młodość Rudno

Opracował Zespół ds. Marketingowych: Ł.Pierończyk, P.Böhm, A.Böhm
Kontakt: marketing@mlodoscrudno.pl
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