


AKADEMIA PIŁKARSKA   

REISSA 

Otwórz szkółkę piłkarską 

w swoim mieście!



WSPÓŁPRACUJ Z NAMI!
• Jesteś pasjonatem piłki nożnej? Chciałbyś wiązać z nią swoją przyszłość zawodową? Jesteś dobrze

zorganizowany i masz podejście do dzieci?

• Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa umożliwia utworzenie oddziału szkółki piłkarskiej dla
dzieci w Twoim mieście. Zostań naszym Partnerem!

• Dla zainteresowanych przygotowaliśmy dwie formy współpracy:

- Oferta standardowa – dla miejscowości w obrębie działania Akademii Piłkarskiej Reissa,

- Oferta franczyzowa – dla miejscowości w dużej odległości obrębu działania Akademii Piłkarskiej
Reissa.

• Jako nasz koordynator nie musisz posiadać specjalistycznego wykształcenia. Podejmując się tej roli
dostajesz szansę poprowadzenia własnej placówki Akademii, którą w danej miejscowości
zarządzasz. Dla osób z odpowiednimi uprawnieniami przewidujemy również możliwość zatrudnienia
w roli trenera lub asystenta.

• Aby zostać partnerem Akademii wystarczy cechować się dobrą organizacją pracy

oraz zaangażowaniem w podjętą działalność. Przydatna będzie również wiedza na temat

lokalnego środowiska piłkarskiego w Twojej miejscowości.

• Jeśli więc chciałbyś stać się częścią naszego projektu i przyczynić do

rozwoju dziecięcego szkolenia piłkarskiego w Polsce to zgłoś się do nas!



O AKADEMII

Akademia Piłkarska Reissa to sieć szkółek piłkarskich, skupiająca obecnie, wraz z projektem

partnerskim Akademia Piłkarska Falubaz oraz Akademia Piłkarska Stal Gorzów prawie 8000

zawodników w blisko 100 lokalizacjach na terenie Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i województw

ościennych.

Sprawdź lokalizacje >>

Od momentu powstania (jesień 2010) klub stał się jedną z największych i najszybciej rozwijających

się szkółek piłkarskich w Europie Środkowo-Wschodniej.

W naszych zajęciach biorą udział młodzi miłośnicy futbolu (chłopcy i dziewczynki) w wieku

od 4 roku życia.

Doświadczona i profesjonalna kadra trenerska realizuje unikalny system szkolenia oparty na najlepszych

europejskich rozwiązaniach. Trenerzy są wyspecjalizowani w szkoleniu dzieci oraz mogą poszczycić się

odbyciem zagranicznych staży.

Zgodnie z naszą metodologią szkolenia realizujemy projekt edukacji przez sport,

a więc dbamy o wszechstronny rozwój młodych zawodników.

Promujemy zdrowy tryb życia, aktywność ruchową wśród dzieci

oraz hołdujemy zasadom fair play.

http://www.akademiareissa.pl/lokalizacje


NASZE ATUTY



NASZE ATUTY



CO NAS WYRÓŻNIA?
• Najwyższa jakość – zarówno jeśli chodzi o szkolenie pod okiem wykwalifikowanej kadry

trenerskiej, poprzez stosowany przez nas sprzęt piłkarski oraz wybierane obiekty treningowe.

• Wczesne nabory – w Akademii Piłkarskiej Reissa trenują już 4-latki, a jeszcze młodsze dzieci
mogą wziąć udział w projekcie Sportowe Przedszkola Akademia Reksia.

• Gramy cały rok – w Akademii nie ma wakacyjnej ani zimowej przerwy w treningach – zajęcia
odbywają się cały rok.

• Równe traktowanie – nie prowadzimy selekcji uczestników, a wszystkie dzieci grają w równym
wymiarze czasowym. Najbardziej utalentowani w sposób „naturalny” trafiają do Reprezentacji
Akademii.

• Zdrowie i bezpieczeństwo – każdemu zawodnikowi gwarantujemy ubezpieczenie NNW oraz
opiekę medyczną dzięki współpracy z Wielkopolską Przychodnią Sportowo-Lekarską, Centrum
Medycyny Sportowej Olimp w Zielonej Górze oraz kliniką Rehasport w Poznaniu, a stosowany
przez nas sprzęt pochodzi od sprawdzonych dostawców

i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia dzieci.

• Dodatkowe atrakcje – oprócz zajęć rozgrywamy mecze w ramach

Ligi Akademii, turnieje piłkarskie, organizujemy wyjścia na mecze Lecha oraz dodatkowe

wydarzenia, a wyróżniający się gracze otrzymują powołania do

Reprezentacji Akademii grającej w ligach WZPN i LZPN.

.



CO NAS WYRÓŻNIA?
• Nowoczesne technologie – dzięki zapewnieniu dostępu do nowatorskiego systemu zarządzania

klubem i komunikacji z rodzicami SMS Sport Management System oraz funkcjonalności naszej

strony internetowej www.akademiareissa.pl.

• Innowacyjność – wzmacnianie siły sportowej klubu poprzez budowanie relacji biznesowych z

podmiotami prywatnymi dzięki programowi partnerskiemu Success Business Future www.sbf.pl

oraz wdrażanie nowatorskich projektów takich jak Karta Zawodnika Akademii.

• Edukacja poprzez sport – wzorując się na najlepszych na świecie szkółkach piłkarskich Akademia

wypracowała unikalny system szkolenia wspierający wszechstronny rozwój psychofizyczny młodych

zawodników.

• Biuro i sklep – możliwość załatwienia spraw organizacyjnych bezpośrednio w biurze oraz zakupu

produktów z oficjalnej kolekcji, obuwia sportowego oraz gadżetów dla dzieci

i dorosłych. Istnieje również możliwość prowadzenia zakupów w naszym sklepie internetowym

www.footballpro.pl.

• Obozy sportowe i półkolonie – Akademia organizuje profesjonalne obozy sportowe

i półkolonie, które pozwalają intensywnie rozwinąć umiejętności zawodników

i integrują grupę.

http://www.akademiareissa.pl/
http://www.sbf.pl/
http://www.footballpro.pl/


POZOSTAŁE PROJEKTY



NASI PARTNERZY

Ponadto wśród naszych partnerów biznesowych znajdują się m.in.:

Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska gwarantuje opiekę

medyczną podczas turniejów Reiss Cup oraz zapewnia darmowe

badania dla wszystkich zawodników Akademii.

Klinika REHASPORT zajmuje się leczeniem zarówno wyczynowych

sportowców, olimpijczyków i najlepszych polskich piłkarzy. Współpraca

polega na stworzeniu specjalistycznego zaplecza medycznego dla

zawodników i trenerów.

JOMA to uznany producent odzieży i sprzętu sportowego.

Jest dostawcą oficjalnego stroju piłkarskiego oraz sprzętu treningowego

Akademii



WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Akademia Piłkarska Reissa stawia również na współpracę międzynarodową z uznanymi europejskimi klubami 

piłkarskimi. Takie kontakty umożliwiają wymianę doświadczeń w zakresie szkolenia dzieci 

i młodzieży, wsparcie wizerunkowe oraz współpracę przy organizacji wspólnych przedsięwzięć sportowych oraz 

turystycznych. Nasi trenerzy mają możliwość odbycia stażów zagranicznych.



SMS SPORT MANAGEMENT SYSTEM

• Akademia Piłkarska Reissa korzysta w swojej działalności z nowoczesnego internetowego panelu

administracyjnego SMS Sport Management System. Jest to wielofunkcyjne i wygodne narzędzie

służące trenerom oraz koordynatorom do profesjonalnego zarządzania prowadzoną szkółką piłkarską.

• SMS Sport Management System to między innymi:



SPRZĘT I UBIÓR SPORTOWY

Nasi trenerzy oraz zawodnicy wyposażeni są w najwyższej jakości sprzęt 
sportowy i treningowy. Jego wykorzystanie pozwala na najbardziej efektywną 
pracę z dziećmi umożliwiając dostosowanie rodzaju ćwiczeń do wieku oraz 
indywidualnych predyspozycji zawodnika. Sprzęt sportowy pochodzi 
wyłącznie od renomowanych firm i gwarantuje bezpieczeństwo, komfort oraz 
wysoki poziom szkolenia.



KORZYŚCI DLA KOORDYNATORA

• nie ma konieczności prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

• brak kosztów rozpoczęcia działalności;

• pełne wsparcie organizacyjne, marketingowe i księgowo-prawne;

• dostęp do nowatorskiego i wygodnego w użyciu internetowego panelu

administracyjnego SMS Sport Management System;

• pomoc przy zapewnieniu odpowiedniej kadry trenerskiej (jeśli potrzebna);

• możliwość odbycia szkoleń sportowych i marketingowych;

• atrakcyjne zniżki na produkty firmy JOMA oraz dostęp do programów rabatowych

naszych partnerów biznesowych zrzeszonych w Success Business Future

www.sbf.pl

http://www.sbf.pl/


KORZYŚCI DLA TRENERA

• wyposażenie trenerów w profesjonalny sprzęt sportowy oraz ubiór treningowy;

• dostęp do unikalnych programów treningowych za pomocą panelu trenerskiego;

• opieka medyczna we współpracy z Rehasport Clinic;

• możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez wewnętrzne szkolenia dla

trenerów i kursokonferencje;

• możliwość odbycia stażu trenerskiego w klubach sportowych zarówno w kraju, jak i

zagranicą;

• atrakcyjne zniżki na produkty firmy JOMA oraz dostęp do programów rabatowych

naszych partnerów biznesowych zrzeszonych w Klubie Przyjaciela Akademii;

• możliwość objęcia zajęć na więcej niż jednej lokalizacji, uczestniczenia w projekcie

Sportowych Przedszkoli oraz obozach sportowych.



NARZĘDZIA MARKETINGOWE

Podstawą sukcesu otwarcia nowej lokalizacji Akademii są odpowiednio przeprowadzone działania

promocyjne. Dlatego też Akademia Piłkarska Reissa wyposaża każdego zainteresowanego w szeroki

wachlarz materiałów marketingowych umożliwiających przeprowadzenie efektywnych i skutecznych

działań promocyjnych.

Wśród stosowanych przez nas materiałów promocyjnych znajdują się m.in.:

• kupony na darmowe treningi,

• plakaty,

• bannery reklamowe,

• wizytówki,

• podkład do prezentacji,

• plany lekcji,

• firmowa papeteria,

• naklejki i zakładki,

• profilowane dyplomy.



JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z AKADEMIĄ?

Do rozpoczęcia współpracy z naszą Akademią wystarczy kilka prostych kroków:

m.sniegowski@akademiareissa.pl
Tel.: 508 670 223

mailto:m.sniegowski@akademiareissa.pl
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