OFERTA
WSPÓŁPRACY

Styczeń 2013 roku to punkt zwrotny w historii klubu sportowego Gedania 1922 Gdańsk. Wtedy
to, po kilku latach wytężonej pracy odbył się pierwszy trening piłkarski w nowoczesnym Centrum
Sportu i Edukacji przy al. Hallera 201. Od tego momentu piszemy nową kartę w działalności
najstarszego klubu Gdańska. Obecnie w strukturze szkolenia piłkarskiego znajduje się ponad 30
zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz 2 seniorskie. Łącznie, Gedania 1922 liczy niemal 800
zawodników, 30 trenerów, setki rodziców, kibiców oraz wolontariuszy. Celem naszego klubu jest
podnoszenie poziomu sportowego i organizacyjnego oraz wyszkolenie zawodników gotowych do
współzawodnictwa w profesjonalnych ligach piłkarskich.
Aby to osiągnąć, stawiamy na zrównoważony, wszechstronny rozwój oparty o indywidualizację
treningu. Promujemy ideę wychowania poprzez sport. Dla nas niezwykle ważna jest maksyma
"Zanim wychowasz piłkarza, musisz wychować człowieka". Dlatego też budujemy zdrowe nawyki,
które pomogą naszym podopiecznym w przyszłości, w codziennym życiu zarówno sportowym
jak i prywatnym.
Wierzymy w to, że dzięki rozwijaniu indywidualnych predyspozycji naszych zawodników,
podniesiemy poziom piłki nożnej nie tylko w Gedanii 1922 Gdańsk, ale również przyczynimy się
do rozwoju tej pięknej dyscypliny sportu w całej Polsce.

Władysław Barwiński / Prezes GKS Gedania 1922
Tomasz Szromnik / Wiceprezes GKS Gedania 1922

Kim jesteśmy?
NAJSTARSZY

polski Klub Piłkarski w Gdańsku

NAJWIĘKSZY

Klub Piłkarski na Pomorzu

NIEMAL 800

szkolonych dzieci

OGROMNY WKŁAD
w historię Polski i Gdańska

WOJCIECH NAJSAREK
Gedanista, pierwsza ofiara walk
w obronie Westerplatte podczas
II Wojny Światowej

Kim jesteśmy?

SZKOŁA MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO GEDANIA 1922

DWA ZESPOŁY SENIORÓW
I zespół - blisko 30 zawodników

22 ZESPOŁY DZIECIĘCE
I MŁODZIEŻOWE
w 12 kategoriach wiekowych,
blisko 600 zawodników i zawodniczek

blisko 100 uczniów

Kim jesteśmy?

CREOGEDANIA
ponad 50 uczniów

PRZEDSZKOLE GEDANIA 1922

blisko 150 przedszkolaków

Obiekty GKS Gedania 1922
BOISKA

naturalne, sztuczne i piaskowe

3 KRYTE HALE
GABINETY REHABILITACJI
SALE MULTIMEDIALNE
PONAD 1200 M²

grill, zjeżdżalnia

powierzchni reklamowej

PONAD 200 000
odbiorców rocznie, korzystających
z obiektów GKS Gedania 1922

Strategia funkcjonowania Klubu
oparta na następujących zasadach:

SPOŁECZNE
wychowanie młodzieży z
zachowaniem zasad fair-play
oraz jej wychowania w duchu
sportowej rywalizacji

rozwijanie i promowanie
aktywności sportowej
w regionie

umożliwienie rozwijania
sportowych i naukowych
pasji dzieci i młodzieży

nacisk na szkolenie i wychowanie,
a nie na wynik sportowy,
w związku z tym szansę
na grę otrzymują
wszyscy zawodnicy

SPORTOWE
walka o jak najwyższe
cele sportowe

budujemy zespół zawsze
z myślą o kolejnym sezonie,
a nie tylko o bieżącym

zespół opieramy na
perspektywicznych zawodnikach
oraz najzdolniejszych
wychowankach naszego Klubu

zespoły młodzieżowe traktujemy
jako przyszłość i skarb klubu,
a nie jako obowiązek licencyjny

ORGANIZACYJNE
profesjonalizacja
funkcjonowania klubu
jest dla nas priorytetem,
a tym samym jest
istotniejsza od
krótkoterminowego
wyniku sportowego
(prowadzenie aktywnej
polityki marketingowej
klubu)

traktowanie klubu w aspekcie
sprawnie zarządzanej firmy

Pakiety
Sponsorskie
ZWIĄŻ SWOJĄ MARKĘ
Z HISTORYCZNYM,
NAJSTARSZYM POLSKIM
KLUBEM PIŁKARSKIM
W GDAŃSKU.

Dużo prościej buduje się atmosferę wokół
klubu, kiedy są sukcesy. A tych w Gedanii 1922
nie brakuje. Drużyny piłkarskie systematycznie
podwyższają swój poziom i pną się w górę.
Gedania 1922 nie zamierza poprzestać na tym,
co wypracowała w ciągu kilku ostatnich lat. Ponad
20 zespołów młodzieżowych oraz rozwój
innowacyjnej edukacji, to priorytety. Klub chce się
dalej rozwijać i, ku uciesze kibiców, osiągać
kolejne
sukcesy.
Właśnie
dlatego
przygotowaliśmy bogatą i atrakcyjną ofertę
sponsorską dla dużych i małych firm.
Poprzez współpracę z Klubem GKS Gedania
1922 zyskujecie Państwo poczucie długofalowości
projektu oraz możliwość postrzegania firmy jako
udzielającej się społecznie.
Dzieci wywołują pozytywne emocje
u potencjalnych odbiorców reklamy. Energia,
radość, entuzjazm, młodość, ambicja, pasja czy
chęć rywalizacji są naturalnymi atrybutami dzieci,
które dzięki współpracy z nami, mogą stać się
cechami
Państwa
marki.
Towarzyszące
wydarzeniom sportowym emocje sprawiają, że
widz podświadomie zapamiętuje reklamodawcę
i kojarzy go z powyższymi ceachami.

Hierarchia sponsorska
GKS
Gedania
1922
dysponuje
czterema
kompleksowymi
pakietami
sponsorskimi,
umożliwiającymi obecność marki Sponsora
w codziennym funkcjonowaniu Klubu.
Pakiety są dostosowywane do indywidualnych
potrzeb Sponsora opierając się na zasadzie
wzajemnych korzyści.

SPONSOR GŁÓWNY
600 000 zł rocznie
50 000 zł miesięcznie

SPONSOR PREMIUM
120 000 zł rocznie
10 000 zł miesięcznie

SPONSOR KLUBU
60 000 zł rocznie
5 000 zł miesięcznie

PARTNER KLUBU
12 000 zł rocznie
1 000 zł miesięcznie

Świadczenia marketingowe

MATERIAŁY
DRUKOWANE

WIZERUNKOWE

TYP
ŚWIADCZENIA

ŚWIADCZENIE
MARKETINGOWE

SPONSOR
GŁÓWNY

SPONSOR
PREMIUM

SPONSOR
KLUBU

PARTNER
KLUBU

Tytuł Sponsora i prawo do
jego wykorzystania

-

Prawo do wykorzystania
herbu GKS Gedania 1922

-

Prawo do uzyskania materiałów
z rozgrywek lub wydarzeń, podczas
których widoczny jest logotyp
Sponsora
Zapewnienie promocji marki Sponsora
podczas wszystkich wydarzeń
z udziałem Klubu
w ramach jego działalności

-

-

-

Oficjalna prezentacja Sponsora

-

Logotyp Sponsora
na papierze firmowym

-

Logotyp Sponsora na wizytówkach
pracowników klubu

-

-

-

TYP
ŚWIADCZENIA

ŚWIADCZENIE
MARKETINGOWE

SPONSOR
GŁÓWNY

Logo na stronie www Klubu
(nagłówek strony)

SPONSOR
PREMIUM

SPONSOR
KLUBU

PARTNER
KLUBU

-

-

-

INTERNET

Logo na stronie www Klubu
(stopka sponsorska na dole strony)
Logo na stronie www Klubu
(zakładka sponsorzy)
Posty/zdjęcia z widocznym logotypem
Sponsora w social mediach klubu w miesiącu

5

2

1

1

Posty sponsorowane, promujące działalność
Sponsora w social mediach klubu w miesiącu

2

1

1

-

-

-

-

-

-

STROJE

Logotyp na klatce piersiowej
strojów meczowych pierwszej drużyny
Logotyp na dolnej części pleców
strojów meczowych pierwszej drużyny

-

Logotyp na rękawku
strojów meczowych pierwszej drużyny

-

-

-

Logotyp na klatce piersiowej
strojów treningowych pierwszej drużyny

-

-

-

Logotyp na klatce piersiowej
strojów czasu wolnego pierwszej drużyny

-

-

-

TYP
ŚWIADCZENIA

ŚWIADCZENIE
MARKETINGOWE

SPONSOR
GŁÓWNY

SPONSOR
PREMIUM

SPONSOR
KLUBU

PARTNER
KLUBU

-

-

-

-

-

1

1

1

Balon reklamowy, eksponowany podczas
wydarzeń

-

-

-

Możliwość wystawienia stoiska
w dniu meczu

-

-

-

Logo Sponsora na dwóch
wybranych gadżetach Klubu

-

-

-

2

1

1

1

3

2

1

-

Koszulki Sponsora, przeznaczone
do dziecięcej eskorty
Baner obok ławek rezerwowych
Naklejki wewnątrz ławek rezerwowych

INNE

STADION

Jamniki reklamowe za każdą z bramek

-

Naklejki na ściance reklamowej
Komunikat spikerski
Baner na drodze dojścia z parkingu
na obiekty

Rezerwacja obiektów Gedanii tygodniowo
Impreza okolicznościowa na terenach
Gedanii w ciągu roku

3

Dodatkowe możliwości współpracy
DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE
GKS GEDANIA 1922

SZKOŁA MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO GEDANIA 1922

CREOGEDANIA

PRZEDSZKOLE GEDANIA 1922

PROJEKTY KLUBOWE

WYBRANE MECZE

GKS GEDANIA 1922
al. Generała Józefa Hallera 201
80-416 Gdańsk

DANE KONTAKTOWE
Bartosz Dolański / b.dolanski@gedania1922.pl / +48 603 907 736
Michał Cielecki / m.cielecki@gedania1922.pl / +48 503 077 596

