OFERTA WSPÓŁPRACY SPONSORINGOWEJ
Międzynarodowe Integracyjne Zawody Pływackie

XXXIII MEMORIAŁ MARKA PETRUSEWICZA
Miejsce: Wrocław, Pływalnia Orbita

Data: 14-15.10.2022

NAJLEPSZA
PŁYWACKA
IMPREZA W POLSCE
Międzynarodowy Memoriał Marka Petrusewicza to zawody
z ponad 30-letnią tradycją. Corocznie rozgrywane są
we Wrocławiu by upamiętnić pierwszego polskiego
Rekordzistę Świata w pływaniu - Marka Petrusewicza.
Na starcie gromadzą najwybitniejszych pływaków
z Polski i Europy.

Tak było rok temu!

CO NAS
WYRÓŻNIA
➢ Udział najlepszych zawodników
z Polski i Europy

➢ Wyjątkowy klimat
➢ Niespotykana oprawa

➢ Wysokie nagrody
➢ Integracyjna atmosfera

DODATKOWE
INFORMACJE
O PLANOWANEJ EDYCJI
• Zawody planowane są w terminie 14-15.10.2022.
• Patron zawodów – Marek Petrusewicz – doskonale nadaje
się do popularyzacji pozytywnych wzorców działalności społecznej
(był działaczem Solidarności oraz Solidarności Walczącej) i sportowej.
Jego życiorys miał duży wpływ na charakter imprezy skupiającej na starcie
pełnosprawnych mistrzów oraz osoby niepełnosprawne (ruchowo I intelektualnie).
Zawody od kilku lat są sprawdzianem przygotowania polskiej kadry paraolimpijskiej.
• Największe emocje budzi bieg memoriałowy 100 m stylem klasycznym
mężczyzn, który gromadzi na starcie najlepszych polskich i zagranicznych
specjalistów tej konkurencji. Zwycięzcy w kategorii senior i junior
otrzymują odpowiednio 3000 i 2000 zł oraz pamiątkową statuetkę
stworzoną specjalnie na tę imrezę.

• Szeroka formuła oraz połączenie startów zawodników pełnosprawnych z niepełnosprawnymi powoduje,
że impreza ma niepowtarzalny charakter i cieszy się dużym uznaniem wszystkich środowisk sportowych.
Otwarcie zawodów uświetnia pokaz pływania synchronicznego.

• Podczas dotychczasowych edycji wielokrotnie poprawiano Rekordy Świata Niepełnosprawnych, Rekordy Polski oraz
padały wyniki z czołówki rankingów europejskich.
• W roku 2021 pomimo pandemii Covid-19 w memoriale wzięło udział 700 zawodników, a organizatorzy stanęli na wysokości zadania
organizując starty wedle wszystkich obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Informacje o zawodach ukazały się m.in w TVP Sport, TVP1, TVP2,
TVP Wrocław, Przeglądzie Sportowym, Gazecie Wyborczej, Gazecie Wrocławskiej, Radio Eska, Radio Wrocław prasie sportowej i portalach
sportowych.
• Od wielu lat o wysoki poziom sportowy imprezy dba Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Wrocław, którego historia sięga ponad 75 lat.

TRANSMISJA TELEWIZYJNA
2-3 godziny (piątek 14.10 i sobota 15.10 w godzinach 15:00 - 21:00), w tym czasie pojawią się
plansze o sponsorze transmisji - 10 x 5 s ("Sponsorem transmisji jest....") oraz 4 x 20 s - spot reklamowy
dostarczony przez sponsora.
W trakcie realizacji logo sponsora umieszczone będzie na:
- Bipach finalistów
- Reklamach świetlnych wzdłuż pływalni
- Telebimie głównym
- Ściance sponsorskiej za podium
Daje to maksymalną ekspozycję (lokowanie) sponsora podczas całej transmisji.
(Dodatkowo zapewniamy promocję sponsora w naszych Social Mediach oraz na stronie zawodów).

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z GALERIĄ Z NASZEJ IMPREZY

To zdjęcie, autor: Nieznany autor,
licencja: CC BY-SA-NC

CO OFERUJEMY?
Atrakcyjne pakiety reklamowe - normalne i premium*:
PAKIET
SPONSORA
KONKURENCJI

PAKIET
BRĄZOWY

PAKIET
SREBRNY

w kwocie

w kwocie

w kwocie

5 000 PLN
---------------10 000 PLN

1 600 PLN
---------------2 000 PLN

PREMIUM

PREMIUM

15 000 PLN
---------------25 000 PLN

PAKIET
ZŁOTY

PAKIET
PLATYNOWY

w kwocie

Do ustalenia
z organizatorami

30 000 PLN
---------------40 000 PLN
PREMIUM

PREMIUM

* Dzięki pakietowi premium relatywnie powiększamy
logo na materiałach reklamowych oraz czas
ekspozycji na nośnikach multimedialnych.

PAKIET SPONSORA
KONKURENCJI obejmuje:
(Sponsor pokrywa koszty nagród jednej konkurencji)

• Informacje podawane przez spikera podczas trwania
sponsorowanej konkurencji

• Reklama wizualna na Fan Page oraz stronie
internetowej zawodów wraz z linkowaniem
• Telebim duży – wyświetlanie loga w trakcie
rozgrzewki oraz przed sponsorowaną konkurencją

• Nazwa sponsora przy konkurencji na klaskaczu
• Wstęp na całe zawody do sektora VIP wraz z osobą
towarzyszącą

KOSZT PAKIETU:
1 600 PLN | 2 000 PLN (PREMIUM)
(Maksymalna liczba pakietów - 28)

PAKIET BRĄZOWY
Do powiększonego pakietu sponsor
konkurencji dodajemy:
• Umieszczenie logo na klaskaczach dla publiczności
• Umieszczenie logo sponsora na oficjalnych zaproszeniach
• Umieszczenie ulotek (materiałów) od sponsora
w pakietach startowych dla zawodników i trenerów
• Umieszczenie logo w komunikacie organizacyjnym,
na listach startowych oraz wynikach
• Ekspozycja rollupów dostarczonych przez sponsora
na pływalni oraz w salce konferencyjnej (2 dodatkowe)

KOSZT PAKIETU:
5 000 PLN | 10 000 PLN (PREMIUM)
(Maksymalna liczba pakietów - 12)

PAKIET SREBRNY
Do powiększonego pakietu brązowego
dodajemy:
• Umieszczenie logo na plakatach zawodów
• Stałe banery z logo na ściance nawrotowej
• Stałe banery z małym logo za podium
• Reklamy świetlne wzdłuż basenu startowego
• Dodatkowe 2 podwójne wejściówki na zawody

KOSZT PAKIETU:
15 000 PLN | 25 000 PLN (PREMIUM)
(Maksymalna liczba pakietów - 6)

PAKIET ZŁOTY
Do powiększonego pakietu srebrnego
dodajemy:
• Stały baner (1/2 powierzchni) z logo na platformie startowej
(2 banery lub 1 cały)
• Flagi oraz reklamy dostarczone przez sponsora
przed pływalnią

• Stoisko z produktami (obsługa w zakresie sponsora)
• Umieszczenie logo na oficjalnych koszulkach Memoriału
• Logo na „bipach*”
*naklejki z nazwiskiem umieszczane na klatce piersiowej finalistów

KOSZT PAKIETU:
30 000 PLN | 40 000 PLN (PREMIUM)
(Maksymalna liczba pakietów - 3)

PAKIET PLATYNOWY
Do powiększonego pakietu złotego
dodajemy:
• Nakładka z logiem podczas transmisji internetowej
• Ruchome loga świetlne o powierzchni 30 m² eksponowane
na ścianach pływalni

• Wyświetlanie loga na telebimie małym (w trakcie
rozgrzewki i dekoracji)
• Usługi dodatkowe (skontaktuj się z nami)

KOSZT PAKIETU:
do ustalenia z organizatorami
(Maksymalna liczba pakietów - 1)

ARANŻACJA PŁYWALNI
łącznie około 200m² powierzchni reklamowej

• Ścianka promocyjna za podium
• Rollupy, flagi na pływalni
• Rollupy w sali konferencyjnej
• Ruchome reklamy świetlne
• Ścianki za platformą startową
i na ścianie nawrotowej

REKLAMY WYŚWIETLANE SĄ
NA 2 TELEBIMACH ORAZ
WZDŁUŻ BASENU STARTOWEGO
• Małym o powierzchni 15m²
• Dużym o powierzchni 35m²
• Reklama świetlna 15m²

PLATFORMA STARTOWA
I NAWROTOWA
Kolejno 45m² i 25m²
powierzchni reklamowej

KLASKACZE, PLAKATY,
BANERY, ULOTKI, FLAGI, STOISKA
• Klaskacze (1000 szt.)

• Plakaty (400 szt.)
• Banery (powierzchnia 50 m² )
• Flagi i stoiska (dostarczone przez sponsora)

PROMOWANIE
W NASZYCH
MEDIACH
• Nowa strona internetowa
www.petrusewicz.com

• Fan Page
• Instagram
• Tagowanie na Stories oraz
w postach stałych w mediach
społecznościowych
• Umieszczenie loga na stronie
internetowej w zakładce
„Współpracują z nami” oraz
na stronie głównej

TRANSMISJA INTERNETOWA ORAZ DUŻE
ZAINTERESOWANIE STANDARDOWYCH MEDIÓW
• W zeszłym roku impreza uzyskała ponad 45 500 odtworzeń na Kanał Sportowy Extra i Livetiming.pl
• Blisko 30 min czasu antenowego w TV m.in. Panorama TVP 2 (17.45), TVP 3 Wrocław (0:40)
• Niezliczone artykuły m.in.: Przegląd Sportowy, Radio Eska, Gazeta Wrocławska, Wrocław.pl

DLACZEGO WARTO
BYĆ Z NAMI?
Dzięki współpracy ze sportem sponsor m.in..:
• Kreuje pozytywny wizerunek,
• Utrzymuje stałych oraz pozyskuje nowych klientów,
• Uzyskuje wzrost rozpoznawalności marki i swoich produktów.

Według licznych badań firmy inwestujące w sport są znacznie
lepiej odbierane przez klientów. Pozytywne skojarzenia
z zawodami podświadomie będą przeniesione na Państwa markę.
Dzięki współpracy z Memoriałem Marka Petrusewicza zyskujecie nie
tylko promocję podczas samych zawodów (około 1500 uczestników
i kibiców) opisaną w pakietach, ale również reklamę na stronie
internetowej, Fan Page zawodów oraz profilach zawodników
tj. Alicja Tchórz.
Poprzez transmisję internetową i newsach w mediach standardowych
(TV, radio) informacja o Was dotrze do szerokiego grona kibiców
z Polski i Europy.

CHCESZ
WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Wiceprezes MKS Juvenia Wrocław
Grzegorz Widanka
+48 502 130 200
juvenia@juvenia.pl

Koordynator projektu
Alicja Tchórz
+48 604 712 374
alicja.tchorz@juvenia.pl

