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Trenerzy i pracownicy Akademii
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Struktura sponsorska opiera się na podziale sponsorów na dwie grupy zależne od kwoty wsparcia. Zgod-
nie z wysokością pakietu przysługiwać będzie odpowiednia ilość praw i świadczeń sponsorskich, które 
Akademia będzie realizowała na rzecz sponsora. Z myślą o maksymalizacji korzyści sponsorskich liczba 
sponsorów jest ograniczona.

Z myślą o wielu możliwościach sponsoringowych Akademii Piłkarskiej Reissa, przygotowaliśmy dla 
Państwa 4 warianty sponsoringowe:

Sponsor lokalizacji – w przypadku pakietu „sponsor” i „partner” firma wybiera jedną z wskazanych form 
reklamy na odzieży. Sponsorowanie lokalizacji dotyczy umieszczania powierzchni reklamowych na odzieży 
wskazanych grup treningowych w wybranej lokalizacji Akademii.

Turniej – cykl turniejów rozgrywanych w wybranej lokalizacji w hali lub na boisku. W trakcie jednej edycji 
udział bierze ponad 5000 osób, w tym zawodników oraz ich rodziny.

Wielkopolsko-Lubuskie Ligi Piłkarskiej – to regularny cykl ligi Akademii, prowadzony w formie cotygodnio-
wych meczów. Ligi rozgrywane są w kilku kategoriach wiekowych. Łącznie w trakcie sezonu rozgrywane są 
303 kolejki.

Trenerzy – Akademia zatrudnia 190 trenerów, stanowiących wykwalifikowaną kadrę, która wdraża we 
wszystkich lokalizacjach wspólną metodologię szkolenia. Utalentowani trenerzy odbywają staże w klubach 
polskich i zagranicznych.
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Pakiety sponsorskie



Lokalizacje

PROPONOWANE USŁUGI I ŚWIADCZENIA

Kwota za sponsoring 1 lokalizacji
Kwota za sponsoring 1 lokalizacji - w przypadku sponsorowania więcej 
niż 3 różnych lokalizacji
ŚWIADCZENIA WIZERUNKOWE
Możliwość dystrybucji ulotek reklamowych firmy podczas wydarzeń 
organizowanych przez Akademię
Przekazanie przez spikera w trakcie wydarzeń organizowanych przez 
Akademię informacji o firmie
Udział zawodników Akademii w spotkaniu/akcji promocyjnej/reklamie firmy
ODZIEŻ SPORTOWA
Możliwość wykorzystania logotypu Akademii na produktach firmy
Reklama na koszulkach: przód powyżej 200 cm 2
Reklama na koszulkach: przód do 100 cm2
Reklama na koszulkach: tył nad lub pod numerem do 100 cm2
Reklama na spodenkach: przód do 100 cm (nogawka) 2
2 Reklama na spodenkach: tył do 100 cm (nogawka)
Reklama na dresie: przód (powierzchnia do ustalenia)
Reklama na dresie: tył (powierzchnia do ustalenia)
POWIERZCHNIA REKLAMOWA*
Balon reklamowy ustawiony przy płycie boiska podczas turniejów
Reklamy kątowe ustawione za bramkami podczas turniejów
Logotyp firmy umieszczony na ściance reklamowej Akademii (salka 
konferencyjna, wywiady) – dotyczy % powierzchni przeznaczonej dla 
sponsorów
Logotyp firmy umieszczony na banerach reklamowych Akademii – dotyczy 
% powierzchni przeznaczonej dla sponsorów
POLIGRAFIA*
Materiały promocyjne szkółki – dotyczy % powierzchni przeznaczonej dla 
sponsorów
Wydawnictwa okolicznościowe (gazetka) – dotyczy % powierzchni 
przeznaczonej dla sponsorów
ŚWIADCZENIA INTERNETOWE
Logotyp firmy w pasku sponsorskim na oficjalnej stronie Akademii
Prezentacja firmy w formie aktualności na oficjalnej stronie Akademii
Baner internetowy na oficjalnej stronie Akademii

PARTNER

1500 zł*
1000 zł*

SPONSOR

3300 zł*
2500 zł*

SPONSOR
GENERALNY

4500 zł*
3500 zł*

Pakiety sponsorskie



Pakiety sponsorskie

PROPONOWANE USŁUGI I ŚWIADCZENIA

ODZIEŻ SPORTOWA*
Logotyp firmy na koszulkach w meczu pokazowym znanych zawodników
POWIERZCHNIA REKLAMOWA*
Baner reklamowy o wymiarach 3m x 1m zawieszony przy boisku meczowym
Balon reklamowy ustawiony przy płycie boiska
Reklamy kątowe ustawione za bramkami
Logotyp firmy umieszczony na ściance reklamowej Akademii (salka 
konferencyjna, wywiady) – dotyczy % powierzchni przeznaczonej dla 
sponsorów
Logotyp firmy umieszczony na banerach reklamowych Akademii – dotyczy 
% powierzchni przeznaczonej dla sponsorów
POLIGRAFIA*
Plakaty informujące o rozgrywkach – dotyczy % powierzchni przeznaczonej 
dla sponsorów
ŚWIADCZENIA INTERNETOWE
Logotyp firmy w pasku sponsorskim
Prezentacja firmy w formie aktualności na oficjalnej stronie Akademii
Baner internetowy na oficjalnej stronie Akademii
(powierzchnia do ustalenia)
Artykuł dedykowany na oficjalnej stronie Akademii
Mailing do bazy fanów szkółki z informacją o Firmie
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA
Możliwość dystrybucji ulotek reklamowych firmy w trakcie trwania turnieju
Przekazanie przez spikera informacji o firmie w trakcie trwania turnieju
Certyfikat potwierdzający status sponsora
Możliwość wręczenia pucharów i upominków dla zawodników turnieju przez 
przedstawiciela firmy
Możliwość rozegrania meczu przez pracowników firmy
Możliwość wystawienia stoiska promocyjnego

SPONSOR
5500 zł*

SPONSOR GENERALNY
9500 zł*

Turnieje



Przedstawienie świadczeńPakiety sponsorskie

PROPONOWANE USŁUGI I ŚWIADCZENIA

ODZIEŻ SPORTOWA*
Reklama na dresie: przód lub tył (powierzchnia do ustalenia)
Pozostałe usługi dostępne w niezależnej ofercie
Materiały promocyjne Akademii – dotyczy % powierzchni przeznaczonej dla 
sponsorów
Reklama na torbach trenerów drużyn (powierzchnia do ustalenia)
POWIERZCHNIA REKLAMOWA*
Reklamy kątowe ustawione za bramkami podczas wybranych meczów 
Akademii
Logotyp firmy umieszczony na banerach reklamowych Akademii – dotyczy 
powierzchni przeznaczonej dla sponsorów
POLIGRAFIA*
Plakaty informujące o wydarzeniach Akademii – dotyczy % powierzchni 
przeznaczonej dla sponsorów
Wydawnictwa okolicznościowe (gazetka) – dotyczy % powierzchni 
przeznaczonej dla sponsorów
ŚWIADCZENIA INTERNETOWE
Logotyp firmy w pasku sponsorskim na oficjalnej stronie Akademii
Prezentacja firmy w formie aktualności na oficjalnej stronie Akademii
Baner internetowy na oficjalnej stronie Akademii (powierzchnia do 
ustalenia)
Artykuł dedykowany na oficjalnej stronie Akademii
Mailing do bazy fanów Akademii z informacją o firmie
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA
Pozostałe usługi dostępne w niezależnej ofercie
Przekazanie przez spikera informacji o firmie w trakcie meczów 
turniejowych
Udział drużyny Akademii w spotkaniu/akcji promocyjnej/reklamie firmy
Udział trenerów Akademii w spotkaniu/akcji promocyjnej/reklamie firmy
Możliwość umieszczania logotypu Akademii na produktach firmy
Możliwość zorganizowania meczu dla pracowników firmy
Możliwość wykorzystania wizerunku trenerów Akademii

SPONSOR
(wszyscy trenerzy 5500 zł netto/miesiąc,

300-500 zł netto/miesiąc za trenerów z 1 lokalizacji)

Trenerzy



SBF Sp. z o.o. | ul. Źródlana 19/1 | 60-642 Poznań
T: 502 741 749 | F: +48 61 895 62 54


