


Klub MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg powstał w roku 1998. W założeniach, głównym 
jego zadaniem było szkolenie młodzieży. Natomiast początki koszykówki w 
Kołobrzegu, to rok 1952, kiedy Klub Sportowy Kolejarz zastąpiło Koło Sportowe 
Barka (a przy nim sekcja koszykówki), przekształcone w KS Kotwica, którego 
kontynuacją był klub SKK Kotwica, następnie KKK Kotwica Kołobrzeg występujący 
nieprzerwanie w najwyższej klasie rozgrywkowej od sezonu 2005/2006, do sezonu 
kończącego się w 2014 roku. W roku 2014  koszykarskie KKK Kotwica  zakończył 
swoją działalność z powodu braku finansowania. Nasze stowarzyszenie jest obecnie 
jedynym klubem koszykarskim w mieście. Sezon 2016/17 jako beniaminek I ligi 
ukończyliśmy na 9 miejscu. Mając tak duże tradycje koszykarskie, chcemy aby klub z 
Kołobrzegu ponownie walczył o najwyższe cele. Koszykówka jest w naszym mieście 
bardzo popularna oraz posiada wielu wiernych fanów.



Sponsoring
Sponsoring sprzyja tworzeniu, wzmocnieniu pożądanego 
wizerunku firmy, jej produktów, kreuje i utrwala świadomość 
nazwy firmy, jej logo i marek. Badania potwierdzają, że 
konsumenci są przychylniej nastawieni do sponsoringowych form 
promocji. Uważają oni, iż ta forma mniej im przeszkadza i traktują 
ją przyjaźniej niż inne działania reklamowe. Praktyka potwierdza, 
że sponsoring jest skuteczniejszy  i efektywniejszy od typowej 
reklamy (nawet dziesięciokrotnie). Firmy  reklamujące się poprzez 
sport, są postrzegane jako nowoczesne, zamożne, sprzyjające 
zdrowiu i higienie.



 Dlaczego MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg ???
• Koszykówka to jedna z najbardziej  widowiskowych dyscyplin sportu. 
• Mecze oglądane są często przez całe rodziny, które kulturalnie kibicują 

zawodnikom. 
• Według badań w trakcie  ostatnich kilku lat popularność koszykówki w naszym 

kraju ciągle rośnie. 
• Miasto Kołobrzeg posiada bogate tradycje koszykarskie i jest często kojarzone w 

naszym kraju z koszykówką. 
• W naszym regionie koszykówka należy do najpopularniejszych dyscyplin 

sportowych za sprawą klubów grających w Polskiej lidze Koszykówki AZS 
Koszalin, King Szczecin, pobliska Energa Czarni Słupsk oraz kluby grające w I 
lidze Spójnia Stargard, MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg. 

• Mecze rozgrywamy w nowoczesnej hali mogącej pomieścić ponad 1300 kibiców.





Główne Cele Na Sezon 2017/18
• Popularyzowanie dyscypliny wśród dzieci i młodzieży- wizyty 

zawodników w szkołach. 
• Poszerzenie kadry, która swoją pracą wpłynie na rozwój struktury klubu 

oraz jego funkcjonowanie. 
• Promocja inauguracji sezonu 2017/2018. 
• Aktywne poszukiwania nowych sponsorów. 
• Działania promujące mecze w hotelach i ośrodkach.  
• Stworzenie programu partnerskiego.  
• Stworzenie gazetki klubowej ,,Czarodzieje z Wydm”. 
• Powrót maskotki drużyny ,,Czarodzieja”. 
• Stworzenie telewizji klubowej. 
• Działania promocyjne skierowane do potencjalnych nowych kibiców. 
• Poszukiwanie nowych patronów medialnych. 



Wartość Medialna MUKS Kotwicy 50 Kołobrzeg 
Nasz klub prowadzi ciągłą współprace z mediami lokalnymi oraz o zasięgu 
ogólnokrajowym.  Poszukujemy również nowych patronów medialnych, 
którzy mogli by poszerzyć naszą wartość medialną.



Transmisje Internetowe Meczów Na Żywo
Nasz klub jako jeden z nielicznych klubów w I lidze koszykówki 
mężczyzn prowadzi internetowe transmisje meczów na żywo, które 
można również wyświetlać w późniejszym czasie. W czasie 
transmisji istnieje możliwość reklamowania naszych sponsorów 
przez wyświetlanie logo firmy/produktu oraz spoty reklamowe. 
Mecze transmitowane są na stronie tvcom.pl. w wysokiej jakości 
HD. Transmisje są całkowicie darmowe co pozwala na dotarcie do 
około 1000 osób na mecz. Dzięki transmisjom oferta sponsora może 
dotrzeć do potencjalnych klientów w całym kraju, ponieważ cieszą 
się one również zainteresowaniem kibiców drużyn przyjezdnych.



Zasięg Rozgrywek I ligi Koszykówki Mężczyzn

Mecze I ligi koszykówki (zaplecze Polskiej Ligi Koszykówki) 
odbywają się na terenie całej Polski. Koszykarze rozgrywają 
zawody w nowoczesnych halach, mogących zwykle pomieścić 
ponad tysiąc osób.  
Miasta uczestniczące w rozgrywkach I ligi koszykówki: 
Kołobrzeg, Łańcut, Stargard, Prudnik, Gliwice, Leszno, Siedlce, 
Warszawa, Tychy, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Kraków, 
Pruszków, Kłodzko, Radom, Kutno, Tarnobrzeg.



Drużyny Młodzieżowe

Drużyny zgłoszone do rozrywek  ZOZkosz w Szczecinie: 
•Młodzik młodszy chłopcy  (U 13) 
•Młodzik młodszy dziewczęta (U 13) 
•Młodzik chłopcy  (U 14) 
• Junior starszy chłopcy  (U 20) 
Prowadzimy również nabór dzieci roczników 2005, 2006.  
Największym sukcesem w ostatnim czasie to ćwierćfinał 
mistrzostw Polski naszych juniorów starszych w roku 2015.



Korzyści Dla Sponsora
• Zwiększenie zaufania do firmy, produktu. 
• Wzmacnianie prestiżu firmy. 
• Promocja firmy i logo. 
• Pakiet działań marketingowych dostosowany do potrzeb sponsora. 
• Odbudowa koszykówki w mieście z dużymi tradycjami 

koszykarskimi. 
• Możliwość dotarcia do grupy docelowej firmy. 
• Tworzenie pozytywnych skojarzeń sukcesów klubu ze sponsorem.  
• Długofalowa współpraca partnerska. 
• Sponsoring coraz częściej wygrywa z tradycyjną reklamą. 



Zakres Świadczeń Dla Sponsora 

Reklama w hali: 
• Baner sponsora w hali. 
• Balon reklamowy sponsora w hali. 
• Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych w trakcie meczu. 
• Wymienianie sponsora przez speakera w trakcie meczu. 
• Działania promocyjne wśród kibiców. 
• Logo sponsora na boisku. 
• Możliwość prezentacji reklamy przez speakera. 
• Bandy stojące za boiskiem. 



Możliwość wykorzystania herbu klubu oraz wizerunku zawodników do działań 
reklamowych sponsora. 
Nazwa sponsora w członie nazwy drużyny. 
Możliwość dołączenia do programu partnerskiego. 
Logo sponsora na koszulkach meczowych oraz ,,rozgrzewkowych” zawodników. 
Logo sponsora na stronie internetowej klubu oraz w mediach społecznościowych. 
Logo sponsora na biletach, karnetach, plakatach przedmeczowych. 
Logo sponsora na ściance sponsorskiej. 
Umieszczanie logo sponsora w trakcie transmisji internetowych. 
Baner internetowy na oficjalnej stronie klubu. 
Logo sponsora w gazetce klubowej. 
Branding klubowej maskotki.



                           Powierzchnia Reklamowa Na Boisku 



Powierzchnia Reklamowa Na Stroju Meczowym



Powierzchnia Reklamowa Na Koszu





Pakiety Sponsorskie 

Poniżej przestawiamy różne formy współpracy zawierające określony 
pakiet świadczeń jakie możemy przedstawić Państwa firmie.  
Pakiety zostały podzielone na następujące kategorie: 
• Sponsor barterowy. 
• Sponsor meczu. 
• Sponsor drużyn młodzieżowych. 
• Sponsor pomocniczy. 
• Sponsor wspierający. 
• Sponsor strategiczny. 
• Sponsor tytularny.



 Sponsor Barterowy 

Przykładowe świadczenia barterowe : 
• Wyżywienie zawodników.  
• Nocleg sędziów oraz komisarza meczu. 
• Woda, napoje, witaminy. 
• Opieka medyczna. 
• Materiały poligraficzne: plakaty, bilety, gadżety klubowe. 
Kształt pakietu uzależniony jest od wartości towaru lub 
usługi. 



Sponsor Meczu

• Możliwość umieszczenia 3 banerów w hali podczas meczu. 
• Promocja na stronie internetowej oraz mediach 

społecznościowych. 
• Pula biletów na mecz sponsorowany przez firmę. 
• Akcje promocyjne podczas meczu. 
• Logo sponsora na plakatach przedmeczowych. 
• Logo sponsora na stronie internetowej klubu do końca sezonu. 
• Możliwość prezentacji reklamy podczas meczu. 
Wartość pakietu minimum 600 złotych. 



Sponsor Drużyn Młodzieżowych
• Nazwa sponsora w nazwie drużyny młodzieżowej. 
• 2 karnety na mecze dorosłej drużyny w sezonie 2017/2018. 
• Logo sponsora na koszulkach. 
• Baner sponsora w hali. 
• Możliwość wykorzystania wizerunku sponsorowanej drużyny młodzieżowej w 

kampaniach reklamowych sponsora. 
• Logo firmy na stronie internetowej. 
• Akcje promocyjne w trakcie sezonu np. młodzieżowy turniej koszykówki („o 

Puchar…”, „pod nazwą” lub t.p.).  
Roczna wartość pakietu sponsorskiego jednej drużyny młodzieżowej, zaczyna 
się od 2 tysięcy złotych. Koszt oraz kształt pakietu podlega negocjacji. Płatność 
w ratach miesięcznych lub kwartalnych.



Sponsor Pomocniczy 
• Baner sponsora 2x1 m. w hali. 
• Pula biletów na mecze w sezonie 2017/2018. 
• Logo sponsora na stronie internetowej klubu wśród sponsorów pomocniczych 

oraz w mediach społecznościowych. 
• Wymienianie sponsora (ewent. wywoływanie hasła, bądź sloganu 

reklamowego) przez speakera w trakcie meczu. 
• Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych w trakcie meczu. 
• Działania promocyjne wśród kibiców. 
• Logo sponsora na biletach, karnetach, plakatach przedmeczowych. 
• Możliwość dołączenia do programu partnerskiego. 
Wartość pakietu od 200 złotych miesięcznie. Koszt oraz kształt pakietu podlega 
negocjacji. Płatność w ratach miesięcznych lub kwartalnych.



Sponsor Wspierający
• Baner 3x1 m. sponsora w hali. 
• Pula biletów na mecze w sezonie 2017/18. 
• Logo sponsora na stronie internetowej klubu wśród sponsorów wspierających oraz w mediach społecznościowych. 
• Wymienianie sponsora (ewent. wywoływanie hasła, bądź sloganu reklamowego) przez speakera w trakcie meczu. 
• Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych w trakcie meczu. 
• Działania promocyjne wśród kibiców. 
• Logo sponsora na biletach, karnetach, plakatach przedmeczowych. 
• Możliwość dołączenia do programu partnerskiego. 
• Logo sponsora na ściance sponsorskiej. 
• Umieszczanie logo sponsora w trakcie transmisji internetowych. 
• Baner internetowy na oficjalnej stronie klubu. 
• Logo sponsora w gazetce klubowej. 

Wartość pakietu od 600 złotych miesięcznie. Koszt oraz kształt pakietu podlega negocjacji.  Płatność w 
ratach miesięcznych lub kwartalnych. 



Sponsor Strategiczny
• Logo sponsora na koszulkach meczowych oraz ,,rozgrzewkowych” zawodników. 
• Dwa banery  w hali. Wielkość do negocjacji. 
• Logo sponsora na stronie internetowej klubu wśród sponsorów strategicznych oraz w mediach społecznościowych. 
• Wymienianie sponsora (ewent. wywoływanie hasła, bądź sloganu reklamowego) przez speakera w trakcie meczu. 
• Możliwość prezentacji reklamy przez speakera. 
• Pula biletów na mecze w sezonie 2017/18. 
• Możliwość wykorzystania herbu klubu oraz wizerunku zawodników do działań reklamowych sponsora. 
• logo sponsora na biletach, karnetach oraz plakatach przedmeczowych. 
• możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych w trakcie meczu. 
• Działania promocyjne wśród kibiców. 
• Logo sponsora na ściance sponsorskiej. 
• Logo sponsora na boisku. 
• Logo sponsora w gazetce klubowej. 

Wartość pakietu od 2.500 złotych miesięcznie. Koszt oraz kształt pakietu podlega negocjacji.  Płatność w 
ratach miesięcznych lub kwartalnych.



Sponsor Tytularny

• Nazwa sponsora w członie nazwy drużyny. 
• Do indywidualnych negocjacji z wykorzystaniem wszystkich 

narzędzi marketingowych oferowanych przez klub. 
Roczna wartość pakietu do negocjacji. 
Pakiety są przykładem świadczeń w ramach współpracy z 
klubem, które mogą być modyfikowane na potrzeby sponsora. 



Zdajemy sobie sprawę, iż nasza oferta nie wykorzystuje wszystkich form 
przekazu marketingowego, w związku z powyższym otwarci jesteśmy na 
Państwa sugestie. 
Szanowni Państwo, żywimy nadzieję, że niniejsza oferta sponsorska 
znajdzie uznanie w Waszych oczach, a współpraca nasza przyniesie 
wymierne korzyści. Jesteśmy pewni, że dzięki wsparciu kołobrzeskiej 
koszykówki, której tradycje sięgają 1952 roku, będziecie Państwo 
postrzegani, jako firma wrażliwa na potrzeby naszej społeczności. 
Zapraszamy do współpracy. 

          
         MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg  Ul. Łopuskiego 38   78-100  Kołobrzeg 
                             E-mail: marketing@kotwica50.kolobrzeg.pl 
                                             Telefon: 783 800 935


