Oferta sponsorska
KS „Carbo-Gliwice”

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską, z nadzieją na
podjęcie współpracy, która przyniesie korzyści dla obu stron.
Niniejsza propozycja daje Państwu możliwość współtworzenia nowej karty w historii gliwickiej
piłki nożnej.
Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas forma współpracy przyczyni się do osiągnięcia
przez Państwa firmę odpowiednich celów promocyjnych.
Jesteśmy przekonani, że podjęcie wspólnych działań przyniesie pozytywne rezultaty w Państwa
Firmie oraz będzie to solidny filar w odbudowie drużyny „Carbo-Gliwice”.

Historia klubu:
Zainteresowania sportowe górników z kopalni "Gliwice" sięgają połowy lat dwudziestych,
gdzie na hałdzie, w pobliżu kopalni, powstało boisko do piłki nożnej. Jednak dopiero w latach
siedemdziesiątych odrodziła się w klubie sekcja piłki nożnej, która w 1972 roku wchłonęła
B-klasowy zespól "Unii" Ostropa.
Za sprawą takich działaczy jak Jerzy Jonda, Walerian Erm i Włodzimierz Blecha sekcja
zaczęła powoli przejmować rolę wiodącą w klubie. Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu
boiska w Ostropie w 1980 roku piłkarze, otrzymali obiekt na bardzo dobrym poziomie. Zespół
prowadził trener Fryderyk Cholewa. Pod jego okiem drużyna awansowała z B - klasy do ligi
terenowej. W klubie stały się widoczne efekty pracy z młodzieżą. Jej najbardziej utalentowany
przedstawiciel, Waldemar Matysik, przez reprezentację Polski juniorów trafił do pierwszoligowego
"Górnika" Zabrze, a stamtąd do kadry narodowej prowadzonej przez Antoniego Piechniczka, która
zdobyta trzecie miejsce na mistrzostwach świata w Hiszpanii w 1982 roku.
W 1983 roku pracę z pierwszym zespołem "Carbo" rozpoczął Stanisław Oślizło, były
piłkarz "Górnika" Zabrze, który właśnie rozpoczynał karierę szkoleniowca. W sezonie 1983/84
piłkarze "Carbo" wywalczyli awans do III ligi. Zespól oparty był na doświadczonych graczach,
takich jak J. Jonda, K. Gontarewicz, R. Kiok, M. Grociak i E.Wybierek, których udanie wspierali
młodzi: K. Maciejewski, H. Wycisk, A. Kijas. Beniaminek na trzecioligowych boiskach
zaprezentował się bardzo dobrze. Tylko kontuzje czołowych zawodników sprawiły, że zespół nie
znalazł się w II lidze. Opiekę nad zespołem przejął Józef Trepka, aby w 1987 roku ponownie
przekazać ją Fryderykowi Cholewie. Drużyna cały czas należała do czołówki grupy III ligi, w
której występowała.

W 1991 roku kopalnia "Gliwice" wycofała się z dotychczasowych form mecenatu nad
klubem, co spowodowało w nim duże kłopoty finansowe i organizacyjne.
Rundę jesienną sezonu 1994/95 klub zakończył na 7 miejscu. Po sprowadzeniu do klubu
byłego reprezentanta Polski, Eugeniusza Cebrata, który zajął kluczowa pozycję bramkarza w
zespole, "Carbo" zapewniło sobie powrót do III ligi. Spora w tym zasługa prezesa klubu
Włodzimierza Blechy. Pracę przez niego rozpoczętą kontynuuje Jan Jonda, który poprzednio pełnił
kierownika drużyny piłki nożnej, a pomagało mu wielu młodych działaczy sportowych. W sezonie
1995/96 gliwiczanie wywalczyli w III lidze dobre, szóste miejsce.

Dziś drużyna KS „Carbo-Gliwice” występuję na A-klasowych boiskach i niestety boryka się
z wieloma problemami organizacyjnymi jak i finansowymi. Dlatego zwracamy się z prośbą do
Państwa firmy o pomoc w przywróceniu siły i blasku gliwickiemu futbolowi.

Propozycja świadczeń reklamowych i sponsorskich Klubu Sportowego „Carbo”
Pakiet „Złoty”
Roczna wartość pakietu – od 4.000 PLN, możliwość płatności w ratach miesięcznych bądź
kwartalnych.
Korzyści:
➢ Logotypy Sponsora umieszczone na koszulkach meczowych zawodników.
➢ Logotypy Sponsora umieszczone na dresach i ubraniach treningowych.
➢ Reklama Sponsora na stronie internetowej klubu (www.carbo.gliwice.pl), oraz na mediach
społecznościowych klubu
➢ Umieszczanie Logo Sponsora na materiałach drukowanych: plakatach, zaproszeniach,
programach meczowych czy też na cegiełkach klubowych
➢ Umieszczenie loga Państwa Firmy na imprezach organizowanych przez Klub Sportowy
„Carbo-Gliwice”.
➢ Prawo do wykorzystywania herbu Klubu w celach marketingowych.
➢ Prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w kampaniach reklamowych.
➢ Możliwość promocji Państwa firmy podczas meczów (speaker).
➢ Pulę biletów na mecze dla Pracowników Sponsora.
➢ Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej Klub Sportowy „CarboGliwice”.
➢ Wspólny mecz piłkarski z przedstawicielami Państwa firmy.

Pakiet „Srebrny”
Roczna wartość pakietu – od 2.500 PLN, możliwość płatności w ratach miesięcznych bądź
kwartalnych.
Korzyści:
➢ Reklama Sponsora na stronie internetowej klubu (www.carbo.gliwice.pl) oraz na mediach
społecznościowych klubu.
➢ Umieszczanie Logo Sponsora na materiałach drukowanych: plakatach, zaproszeniach,
programach meczowych czy też na cegiełkach klubowych.
➢ Prawo do wykorzystywania herbu Klubu w celach marketingowych.
➢ Prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w kampaniach reklamowych.
➢ Możliwość promocji Państwa firmy podczas meczów, (speaker).
➢ Pulę biletów na mecze dla Pracowników Sponsora.
➢ Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej Klub Sportowy „CarboGliwice”.
➢ Wspólny mecz piłkarski z przedstawicielami Państwa firmy.
➢ Umieszczenie loga Państwa Firmy na imprezach organizowanych przez Klub Sportowy
„Carbo-Gliwice”.

Pakiet „Brązowy”
Roczna wartość pakietu – od 1.500 PLN, możliwość płatności w ratach miesięcznych bądź
kwartalnych.
Korzyści:
➢
Reklama Sponsora na stronie internetowej klubu (www.carbo.gliwice.pl) czy też w mediach
społecznościowych klubu
➢
Umieszczanie Logo Sponsora na materiałach drukowanych: plakatach, zaproszeniach,
programach meczowych, czy też na cegiełkach klubowych.
➢

Możliwość promocji Państwa firmy podczas meczów (Speaker).

➢

Pulę biletów na mecze dla Pracowników Sponsora.

➢
Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej Klub Sportowy „CarboGliwice”.
➢
Umieszczenie loga Państwa Firmy na imprezach organizowanych przez Klub Sportowy
„Carbo-Gliwice”,
Pakiet „Zielony”
Roczna wartość pakietu – od 200 PLN. Pakiet skierowany do osób fizycznych pragnących dołożyć
swoją cegiełkę do sponsoringu klubu.
Korzyści:
➢
Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status osoby wspierającej Klub Sportowy „CarboGliwice”.
➢

Umieszczenie Imienia i Nazwiska na tablicy sponsorów indywidualnych.

➢

Bezpłatny Karnet wstępu na wszystkie imprezy(mecze) organizowane przez

Uważamy, iż prestiż Państwa Firmy jest dużym atutem i zachęca do wychodzenia poza
działalność czysto biznesową oraz do zaangażowania w przeróżne inicjatywy społeczno-kulturalne.
Mamy nadzieję, że dzięki działaniom na rzecz rozwoju gliwickiego sportu będziecie Państwo coraz
bardziej postrzegani jako instytucja otwarta i wrażliwa na potrzeby lokalnej społeczności.
Żywimy nadzieję, że niniejsza oferta sponsorska znajdzie uznanie w Państwa oczach oraz
miejsce wśród celów marketingowych Państwa Firmy, a ewentualna współpraca będzie obopólną
korzyścią, która szybko zaowocuje.
Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę, iż nasza oferta nie wyczerpuje wszystkich form
przekazu marketingowego, w związku z powyższym jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie
dotyczące innych metod promocji.

Ze sportowymi pozdrowieniami,
Nowy Zarząd KS „Carbo-Gliwice”

