Uczniowski Międzyszkolny Klub
Sportowy „Kęczanin”
Oferta współpracy

Szanowni Państwo
Zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy sponsorskiej dla klubu
sportowego UMKS „Kęczanin”.
Klub, który powstał w 2000 roku od kilku lat jest jednym z najlepszych w
Małopolsce. Od początku sportowej działalności nasze drużyny zajmują wysokie
miejsca w ligowych tabelach. Poza drużyną seniorów występującą aktualnie w II
lidze państwowej, nasi zawodnicy i zawodniczki startują w następujących
kategoriach rozgrywkowych: I liga małopolska mężczyzn, juniorzy, kadeci, I liga
małopolski kobiet, juniorki, kadetki (dwie drużyny) i młodziczki. W klubie trenuje
również ponad 50 dzieci skupionych w trzech szkółkach aspirujących na przyszłe
siatkarskie talenty.
W zespole kadetów UMKS, który zajął IV miejsce w Mistrzostwach Polski
Kadetów w 2007 roku występował Mateusz Mika (Mistrz Świata Seniorów 2014).
Wśród osób, jakie od lat wspierają nasz klub jest także wychowanek kęckiej
siatkówki, Wicemistrz Świata, wielokrotny reprezentant Polski i kapitan naszej kadry
– Piotr Gruszka.

Kilka lat uczestnictwa w rozgrywkach różnego szczebla upewniło nas co do
potrzeby promocji siatkówki w naszym regionie wyzwalając w nas nieustającą chęć
sportowego rozwoju. Dla wielu naszych fantastycznych kibiców jesteśmy „sposobem
na życie” oraz dobrym wzorem – dzięki czemu Wasza reklama jest w stanie trafić do
dużej i interesującej Was grupy potencjalnych klientów.
Siatkówka jest bowiem sportem znajdującym stale poczytne miejsce
we współzawodnictwie w naszym mieście. Działania klubu cieszą się wsparciem
ze strony władz Gminy Kęty jak i Powiatu Oświęcimskiego, które z jednej strony
gwarantują wydatną pomoc finansową, a z drugiej wspierają rozwój siatkówki
poprzez modernizację zaplecza sportowego.

Największe sukcesy
UMKS „Kęczanin”
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2006 – II miejsce na Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w Piłce Siatkowej
2007 – IV miejsce w Finale Mistrzostw Polski Kadetów (Kęty)
2008 – VI miejsce w Finale Mistrzostw Polski Juniorów (Częstochowa)
2009 – Mistrzostwo Polski na Ogólnopolskiej Licealiadzie Chłopców
2010 – awans do II ligi (Kęty)
2011 – III miejsce w rozgrywkach II ligi (grupa 4)
2012 - awans do I ligi (Kęty)
2013 – VIII miejsce w rozgrywkach I ligi
2013 – awans UMKS Kęczanin II Kęty (rezerwy) do II ligi (Gdańsk)
2014 – VI miejsce Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Kadetów (Wałbrzych)
2015 – I miejsce Mistrzostwa Małopolski Juniorów (Bobowa)
2015 – IV miejsce Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów (Kęty)
2015 – IV miejsce Półfinał Mistrzostw Polski Kadetów (Warszawa)
2015 – V miejsce Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Młodzików (Milicz)
2016 – I miejsce Mistrzostwa Małopolski Juniorów (Kęty)
2016 – IV miejsce Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów (Jastrzębie)
2016 – VI miejsce Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorek (Białystok)
2016 – II miejsce XVI Ogólnopolska Licealiada Młodzieży (Ostróda)
2017 – awans do II ligi (Olsztyn)
2017 – II miejsce Mistrzostwa Małopolski Juniorów (Nowy Sącz)
2017 – V miejsce Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów (Nysa)
2017 – VI miejsce w rozgrywkach II ligi (grupa 5)
2018 – I miejsce Mistrzostwa Małopolski Juniorów (Kęty)
2018 – IV miejsce Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów (Piła)
2019 - II miejsce Mistrzostwa Małopolski Juniorów (Nowy Sącz)
2019 - III miejsce Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów (Suwałki)
2019 - III miejsce w rozgrywkach II ligi mężczyzn (grupa 5)
2020 – IV miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Juniorów (Kraków)
2020 – V miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Kadetów (Kraków)
2020 – V miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Młodzików (Kraków)
2020 – V miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Juniorek (Oświęcim)
2020 – V miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Młodziczek (Stary Sącz)

• 2020 – III miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Chłopców w kat. „czwórek”
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(Nowy Sącz)
2020 – III miejsce w rozgrywkach II ligi mężczyzn (grupa 5)
2021 – II miejsce Mistrzostwa Małopolski Juniorów (Brzesko)
2021 – VI miejsce Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów (Kielce)
2021 – III miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Młodzików (Kęty)
2021 – V miejsce Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Młodzików (Rzeszów)
2021 – V miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Juniorek (Tarnów)
2021 – V miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Kadetek (Stary Sącz)
2021 – III miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Chłopców w kat. „czwórek”
(Nowy Sącz)
2021 – V miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Chłopców w kat. „dwójek”
(Niepołomice)
2021 – IX miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Dziewcząt w kat. „czwórek”
(Kraków)
2021 – XIII miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Dziewcząt w kat. „trójek”
(Wieliczka)
2021 – XII miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Dziewcząt w kat. „dwójki”
(Muszyna)
2021 – XVI miejsce Finał Mistrzostw Polski Chłopców w kat. „czwórek” (Gliwice)
2021 – III miejsce w rozgrywkach II ligi mężczyzn (grupa 5)
2022 – II miejsce Mistrzostwa Małopolski Juniorów (Kęty)
2022 – III miejsce Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów (Kędzierzyn-Koźle)
2022 – V miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Juniorek (Kęty)
2022 – II miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Kadetów (Kraków)
2022 – IV miejsce Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Kadetów (Białystok)
2022 – V miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Kadetek (Wieliczka)
2022 – II miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Młodzików (Nowy Sącz)
2022 – V miejsce Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Młodzików (Ozorków)
2022 – V miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Młodziczek (Nowy Sącz)
2022 – VI miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Chłopców w kat. „czwórek”
(Niepołomice)
2022 – VIII miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Chłopców w kat. „trójek”
(Niepołomice)
2022 – XIII miejsce Finał Mistrzostw Małopolski Chłopców w kat. „dwójek”
(Gorlice)
2022 – III miejsce w rozgrywkach II ligi mężczyzn (grupa 4)
2022 – I miejsce w rozgrywkach I ligi Małopolskiej Kobiet i awans do II ligi kobiet

Dlaczego wsparcie
piłki siatkowej?
Dzięki kreowaniu aktywnego spędzania wolnego
czasu z roku na rok zwiększa się zainteresowanie
mediów sportem i aktywnością fizyczną. Siatkówka
jako gra niezwykle widowiskowa pod wszystkimi
względami spełnia wymagania, jakie stawiają
przed nią media, ich szeroko rozumiany odbiorca
oraz potencjalni sponsorzy mogący dzięki niej
osiągnąć cele marketingowe i reklamowe.
W siatkarskich spektaklach uczestniczą całe rodziny
prowadzące aktywny tryb życia, wrażliwe
i towarzyskie, dzięki środkom masowego przekazu
pogłębiające wiedzę i rozwijające zainteresowania.
Zdobycie mistrzostwa Świata oraz mistrzostwa
Europy przez naszych siatkarzy spowodowało
zwiększone zainteresowanie siatkówką kibiców, czyli
potencjalnych klientów a także „inwazję” mediów,
dzięki którym także nasz klub ma szansę zaistnieć w
znacznie większym zakresie.
Wniosek jest prosty – siatkówka kreuje i utrwala
atrakcyjnie i skutecznie nazwę firmy, logotyp, markę
czy też zwiększa w zdecydowanym stopniu ich
rozpoznawalność. Może zatem być skutecznym
instrumentem w zdobywaniu nowych rynków zbytu
i konsumentów, tworzyć pozytywny klimat wokół
firmy i jej produktów, wspierając jednocześnie
nowoczesny i aktywny styl życia.

Korzyści płynące dla
sponsora ze wspierania
UMKS „Kęczanin”
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku firmy
Wzrost rozpoznawalności firmy
Możliwość wykorzystania sponsoringu do zatrudniania i motywacji
pracowników
Wykorzystanie potencjału komercyjnego UMKS „Kęczanin”
Trafienie do ściśle określonej grupy, stanowiącej potencjalny target
Łączenie emocji oraz sukcesu sportowego, ale także zdrowia
i aktywności fizycznej z wizerunkiem firmy
Wzrost wiarygodności w relacjach z klientami
Wykorzystanie potencjału marketingowego klubu z długoletnią tradycją

Dlaczego sponsoring
się opłaca?
Wizerunek
Zostając oficjalnym sponsorem firma automatycznie
zostaje identyfikowana z określonymi wartościami

Widownia
Sponsoring daje firmie możliwość bezpośredniego
kontaktu z klientem
Wartość
Sponsoring sportowy poprzez odpowiedni branding
sprawia, że nawet mniejsze firmy mają szansę
pokazania się szerszemu gronu potencjalnych
klientów
Sprzedaż
Sponsoring stwarza warunki do oferowania
i sprzedaży swoich produktów i usług w miejscu
wydarzenia sportowego
Wiarygodność
Możliwość wykorzystania faktu sponsorowania
do prowadzenia promocji swoich produktów i usług
oraz korzystanie ze znaków i logo

Promowanie marki
sponsora
Facebook - ponad 5 tys. polubień

Instagram - relacje na bieżąco ze wszystkich wydarzeń

Turnieje - duża liczba meczów, turniejów rozgrywanych w całej
Polsce

Zawodnicy
startujemy
we
wszystkich
kategoriach
rozgrywkowych dziewcząt i chłopców. Mamy drużynę seniorek
oraz dwie drużyny seniorów. Łącznie trenuje u nas ponad 130
zawodników i zawodniczek.
Wydarzenia - inicjujemy i włączamy się w akcje związane
ze sportem, zdrowym stylem życia, aktywnością fizyczną,
ale również akcje charytatywne i społeczne

Partnerzy - zaufało nam wiele firm, przedsiębiorców i osób
prywatnych

Grupy
docelowe
Zawodnicy, ich rodziny, znajomi

Trenerzy i ludzie związani z klubem

Sponsorzy, partnerzy, darczyńcy

Media lokalne

Samorządy

Szkoły

Targi, festyny, uroczystości, wydarzenia

Świadczenia
wizerunkowe
Reklama na strojach zawodników i trenerów w dowolnym
miejscu

Umieszczenie roll-up’u lub baneru reklamowego w miejscach
wydarzeń organizowany przez klub

Możliwość organizacji turnieju siatkarskiego pod nazwą
sponsora

Możliwość udziału zawodników
promocyjnej sponsora

oraz trenerów w akcji

Możliwość ustawienia stoiska promocyjnego na wydarzeniach
klubu

Możliwość wykorzystania logo klubu w materiałach sponsora

Świadczenia
internetowe
Pojawienie się informacji na stronie internetowej klubu
oraz w mediach społecznościowych o nawiązaniu
współpracy oraz prezentacja sponsora

LOGO

Umieszczenie logo sponsora na stronie internetowej klubu

Zamieszczenie na stronie klubu artykułu informacyjnego
o produktach/usługach sponsora

Świadczenia
biznesowe
Możliwość wręczania nagród przez przedstawiciela sponsora
na turniejach i meczach organizowany przez klub

Możliwość organizacji meczu w siatkówkę dla pracowników
firmy

Możliwość organizacji imprezy sportowej dla sponsora, rodzin
i pracowników firmy

Możliwość organizacji wycieczki, obozu sportowego dla dzieci
pracowników

Darmowe treningi przez miesiąc dla dzieci pracowników firmy

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Kęczanin”
ul. Żwirki i Wigury 27A
32-650 Kęty
www.keczanin.info
tel. 666 056 464
505 168 086
509 511 646

