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KIM JESTEŚMY?
o

o
o
o
o

Jesteśmy drużyną softballową seniorek Warsaw
Diamonds,
uczestniczącą
w
ogólnopolskich
rozgrywkach ligowych.
Zrzeszamy w swoich szeregach zawodniczki w wieku
od 16 do 43 lat z Polski, USA, Hiszpanii i Ukrainy.
Od 2010 roku zawodniczki z Warsaw Diamonds
reprezentują Polskę w Kadrze Narodowej.
Prowadzi nas Amerykanin, wieloletni trener Kadry
Polski w softballu.
Już dwa razy zdobyłyśmy srebro w Pucharze Polski
(2011 i 2013), a roku bieżącym (2014) zdobyłyśmy
Mistrzostwo Polskiej Ligi Softballu Kobiet, uzyskując
prawo do reprezentowania Polski w Mistrzostwach
Europy w roku 2015.

STOWARZYSZENIE
o

o
o
o

Klub sportowy, do którego należymy, jest
zarejestrowany jako stowarzyszenie Kultury Fizycznej i
Sportu.
Działamy jako organizacja non-profit, a wszyscy nasi
działacze i trenerzy są wolontariuszami.
Naszym celem jest rozwój softballu oraz integracja we
współzawodnictwie opartym na zasadach fair play.
Nasze stowarzyszenie jest organizacją pożytku
publicznego.

OFERUJEMY:
o

o

o
o
o

Budowanie unikalnego wizerunku rynkowego firmy
poprzez wspieranie niszowego, ale dynamicznie
rozwijającego się w Polsce sportu.
Dotarcie z przekazem marketingowym do grupy
młodych, aktywnych sportowo kobiet w wieku 16 – 40
lat.
Nawiązanie współpracy z najbardziej aktywną w
promocji softballu drużyną w Polsce.
Integrację i aktywizację sportową pracowników
sponsora poprzez naukę gry w softball.
Przejrzystość w rozliczaniu przekazanych nam
pieniędzy.

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ ?
o

o

Popularyzację softballu w Polsce. Realizujemy to
poprzez:
- organizację i uczestnictwo w wydarzeniach
sportowych;
- organizację otwartych spotkań tematycznych w
popularnych klubach warszawskich;
- promocję w mediach: telewizji, radiu, gazetach i
Internecie;
- prowadzenie zajęć w szkołach w ramach
wychowania fizycznego;
- prowadzenie zajęć integracyjnych wśród osób
niepełnosprawnych.
Stworzenie profesjonalnej drużyny na europejskim
poziomie poprzez:
- budowę boiska, na którym mogłybyśmy trenować,
organizować mecze ligowe, turnieje oraz inne
wydarzenia promujące softball;
- udział w zagranicznych turniejach;
- utworzenie drużyn w młodszych kategoriach
wiekowych (kadetki, juniorki).

PAKIET SPONSORA GŁÓWNEGO:
o

Reklama sponsora na:
- stronie internetowej drużyny www.softball.pl
- stronie
facebook
zespołu
facebook.com/WarsawDiamonds (ponad 2100
aktywnych fanów)
- materiałach rekrutacyjnych i promocyjnych
- strojach sportowych
- bannerach rozwieszanych w trakcie meczów
lokalnych i wyjazdowych
- plakatach
reklamujących
wydarzenia
organizowane przez drużynę
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Uczestnictwo zespołu w:
- prowadzeniu zabaw integracyjnych na imprezach
organizowanych przez sponsora (nauka gry w
softball, zajęcia ruchowe)
- nauce gry w softball wśród pracowników i rodzin
pracowników sponsora
- wydarzeniach promocyjnych (np. reklamach)
sponsora
- promocji produktów sponsora
Pakiet ekskluzywny, gwarantujący wyłączność w
wybranych obszarach marketingowych.
CENA 35.000 PLN (BRUTTO) ROCZNIE

PAKIET SPONSORA REGULARNEGO:
o

o

o

Reklama sponsora na:
- stronie internetowej drużyny www.softball.pl
- stronie
facebook
zespołu
facebook.com/WarsawDiamonds
(ponad
aktywnych 2100 fanów)
- materiałach rekrutacyjnych i promocyjnych
- plakatach
reklamujących
wydarzenia
organizowane przez drużynę
Uczestnictwo zespołu w:
- prowadzeniu zabaw integracyjnych na imprezach
organizowanych przez sponsora (nauka gry w
softball, zajęcia ruchowe)
CENA 15.000 PLN (BRUTTO) ROCZNIE

PAKIET SPONSORA WSPOMAGAJĄCEGO:
o

o

Reklama sponsora na:
- stronie internetowej drużyny www.softball.pl
- stronie
facebook
zespołu
facebook.com/WarsawDiamonds
(ponad
aktywnych 2100 fanów)
CENA 1500 PLN (BRUTTO) ROCZNIE

W ramach pakietów Sponsora Głównego i Regularnego
Klub zapewnia wymagany sprzęt oraz opiekę trenera. Ceny
powyższych pakietów nie uwzględniają materiałów
promocyjnych (bannerów, naszywek, koszulek, itp.),
wynajmu sali, kosztów dojazdów, oraz innych kosztów
związanych z realizacją Umowy.
Jesteśmy otwarci na inne propozycje współpracy z naszą
drużyną.
Mamy nadzieje, że powyższa oferta wzbudziła Państwa
zainteresowanie. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania
w czasie spotkania.
Zachęcamy również do przekazania nam 1% podatku
dochodowego:
KRS 4 TEAM SOFTBALL & BASEBALL: 0000353409
Przekazane środki finansowe pozwolą nam na dalszy
rozwój oraz promocję softballu w Polsce, a także
uczestnictwo w zawodach międzynarodowych.

Z poważaniem,
Christopher Sweeney – Prezes Zarządu
Tel. +48 601 31 74 32
Coach@softball.pl

Małgorzata Banaszyńska – Sekretarz
Tel. +48 504 09 55 74
Office@softball.pl

