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PAKIET SUPER
Proponowany pakiet sponsorski nadaje status oficjalnego Biznes Partnera klubu Wisłoka Dębica. Głównym celem Pakietu
Super jest efektywna ekspozycja reklamy w klubowych mediach:


na stronie internetowej Wisłoka Dębica



na profilu Facebook’a



na odzieży meczowej – logo firmy na meczach wyjazdowych oraz rozgrywanych w Dębicy



na samym obiekcie – stadion przy ul. Parkowa 1

Atrakcyjność tego pakietu opiera się na możliwości dotarcia do określonej grupy odbiorców, przede wszystkim kibiców
na stadionie i czytelników strony internetowej.
Biorąc pod uwagę wyniki oglądalności strony www.wislokadebica.pl– największa oglądalność ze stron w powiecie
dębickim – jest to stosunkowo tani i bardzo efektywny przekaz marketingowy.

W ramach Pakietu Super oferujemy następujące ekspozycje i świadczenia:


Dwa banery reklamowe wymiarach 1,5m x 5m przed trybuną krytą



Jeden baner reklamowy o wymiarach 1m x 2m na trybunie centralnej



Jeden baner reklamowy na budynku klubowym widoczny od ulicy Kraszewskiego



Logo partnera na koszulkach piłkarzy (tył koszulki) grających w meczach mistrzowskich



Logo partnera wraz z przekierowaniem na oficjalnej stronie www.wislokadebica.pl



10 karnetów na sezon



Możliwość wykorzystania faktu posiadania statusu Partner Super we własnych materiałach promocyjnych oraz
możliwość stosowania sformułowania „Biznes Partner Wisłoki Dębica” z możliwością wykorzystania loga klubu



Możliwość bezpłatnego wynajęcia Sportowej Stodoły raz w sezonie



Otrzymanie certyfikatu „Biznes Partner Wisłoki Dębica”



Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach Biznesowych organizowanych przez Stowarzyszenie Wisłoka 1908 Dębica



Umieszczenie informacji o firmie w newsletterze, na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym
Facebook raz w miesiącu
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Umieszczenie informacji o firmie dwa razy w roku na oficjalnej stronie Górnika Zabrze – www.gornikzabrze.pl



możliwość dystrybucji ulotek lub innych materiałów reklamowych podczas meczów oraz imprez organizowanych
przez klub w wyznaczonych wcześniej miejscach dwa razy w sezonie



możliwość reklamy audio w postaci komunikatów spikera przed każdym meczem Wisłoki rozgrywanym w Dębicy



Otrzymanie gadżetu klubowego.

Koszt uczestnictwa w programie „Biznes Partner Wisłoki Dębica” w Pakiecie Super to 5000 PLN/ miesięcznie (netto)
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