Szanowni Państwo,
Z
ogromną
przyjemnością
pragniemy
przedstawić Państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić
do współpracy.
Kołobrzeg nieustannie się rozwija i od lat
utrzymuje w czołówce miast turystycznych najczęściej
odwiedzanych przez turystów w sezonie wakacyjnym.
Już dane dotyczące roku 2014 pokazały, że nasze
miasto turystycznie wyprzedzają jedynie Warszawa i
Kraków. Z uwagi na ten fakt, co roku staramy się
uatrakcyjnić pobyt wakacyjny tysiącom turystów, a
nasze plaże są idealnym miejscem do realizacji
wydarzeń sportowych i ekspozycji reklamy Państwa
firmy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Milenium w
Kołobrzegu to instytucja o niezwykłej strukturze,
jednocząca możliwość wykonywania prawie wszystkich
dyscyplin sportowych. Od lat wspieramy rozwój fizyczny i
sportową kulturę ducha oraz ciała mieszkańców i
turystów. Do naszych największych osiągnieć należy
projekt pn. „Sport bez barier”, ponadto organizujemy
liczne obozy sportowe, eventy na świeżym powietrzu
jesteśmy
corocznymi
organizatorami
i
współorganizatorami ponad 150 imprez rocznie oraz
realizatorami autorskich projektów, w tym m.in. cyklu
imprez pn. „Osiedlowe Lato w Mieście”, „Plaża
Milenium”, „Grand Prix Turniej Siatkówki Plażowej”,
„Beach Soccer”.

Zarządzamy
kołobrzeskimi
plażami.
Administrowane przez nas plaże mają łączną
długość 12,7 km i należą do najczystszych w
Polsce. Potwierdzają to otrzymane dla
kąpielisk: Plaża Zachodnia oraz Plaża
Centralna na sezon 2017 Certyfikaty Błękitnej
Flagi, przyznane przez Foundation for
Environmental Education. Dbamy o ich
czystość oraz bezpieczeństwo przebywających
na nich turystów. Ale nasze plaże to także
przestrzeń wykorzystywana na realizację
wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz
rozrywkowych.

Miasteczko na plaży 01.07. – 31.08.2018
Weekendowe eventy pełne atrakcji i niespodzianek!
Aktywności sportowe prowadzone przez animatorów!
Turnieje plażowej piłki siatkowej i nożnej!
Grand Prix Siatkówki 04-05.08.2018 r.

Plaża Milenium położona jest w prestiżowej lokalizacji, którą
odwiedza dziennie tysiące turystów. Tuż obok molo
spacerowego, niedaleko latarni morskiej, przy głównym
deptaku spacerowym, w samym sercu kołobrzeskiej plaży. W
pobliżu organizowane są koncerty plenerowe oraz eventy z
udziałem mediów. Plaża Milenium to trzy pełnowymiarowe
boiska do siatkówki wraz z trybunami, boisko do piłki nożnej,
to także siłownia zewnętrzna street workout oraz przyjazna
strefa zabaw dla dzieci. Wszystko czego potrzeba, by na plaży
spędzić czas aktywnie.

SIATKÓWKA PLAŻOWA
08 – 10.06.2018

Mistrzostwa Województwa Młodziczka/Młodzik
Mistrzostwa Województwa Kadetka/Kadet
Mistrzostwa Województwa Juniorka/Junior

23 – 24.06.2018

Grand Prix Województwa Zachodniopomorskiego Seniorów (turniej kwalifikacyjny)

25-27.06.2018

Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek

29.06 – 01.07.2018

XVII MŁODZIEŻOWY PUCHAR BAŁTYKU im. W. KLĘSK

06.07.2018

Otwarty Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR w kategorii: Młodziczka/Młodzik i Kadetka/Kadet

07.07.2018

Otwarty Turniej Amatorów o Puchar Dyrektora MOSiR

27.07.2018

Otwarty Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR w kategorii: Młodziczka/Młodzik i Kadetka/Kadet

28.07.2018

Otwarty Turniej Amatorów o Puchar Dyrektora MOSiR

04 – 05.08.2018

Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu

18 – 19.08.2018

Finał Grand Prix Województwa Zachodniopomorskiego Seniorów

24.08.2018

Otwarty Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR w kategorii: Młodziczka/Młodzik i Kadetka/Kadet

25.08.2018

Otwarty Turniej Amatorów o Puchar Dyrektora MOSiR

PIŁKA NOŻNA PLAŻOWA
14.07.2018

Otwarty Turniej Amatorów

11.08.2018

Otwarty Turniej Amatorów

TURNIEJE, KONKURSY, GRY I ZABAWY
LIPIEC – SIERPIEŃ (wtorek, czwartek, piątek) Plaża Milenium
W godz. 11 - 17

Turnieje w piłkę nożną i siatkówkę plażową.
Konkursy, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży. Konkursy rodzinne. Warsztaty.

środki własne
środki własne

Trzy pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej pozwalają sprostać
wymogom profesjonalnej organizacji widowiska sportowego, a przy tym
zapewnić aurę, której nie spotka się w żadnym innym miejscu w kraju.
Coroczne doświadczenia z organizacji turniejów, pozwalają nam rozwijać i
podnosić poziom organizacyjny zawodów na kołobrzeskiej plaży. Wszystko
odnotowywane jest przez przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Dla nas jako organizatorów Grand Prix Siatkówki Plażowej w Kołobrzegu
najważniejsze są rekomendacje uczestników zmagań, zawodników,
trenerów, kibiców oraz gości.
Będzie to już trzecia edycja cyklu turniejów amatorskich organizowanych na
Plaży Milenium. W minionych latach wszystkie imprezy organizowane były w
Kołobrzegu. Od roku 2018 formuła turnieju rozszerza się i wychodzi z
turniejami
eliminacyjnymi
do
miejscowości
województwa
zachodniopomorskiego, min. Szczecin, Ustronie Morskie i Darłowo.
Organizator ma w planach również zaproszenie par z Niemiec.
Podsumowanie Grand Prix Zachodniopomorskiego odbędzie się podczas
dwudniowego turnieju 18 – 19 sierpnia 2018 r. na Plaży Milenium również z
całą oprawą pozasportową - konkursy, pokazy taneczne, warsztaty
tematyczne itp.
Impreza jest pod patronatem Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Siatkowej.

Współcześnie sport jest świadomie wykorzystywany do budowania i rozwijania marki, produktu czy też
usługi. Popularność sponsoringu sportowego rośnie ze względu na ekspozycję marki odbiorcy.
Praktyka potwierdza, że sponsoring jest skuteczniejszy i efektywniejszy niż typowa reklama, nawet
10.krotnie. Firmy reklamujące się poprzez sport są postrzegane jako nowoczesne, sprzyjające zdrowiu i
stylowi życia. Odpowiednio wyeksponowane logo w trakcie zawodów sportowych będzie utrwalał
istnienie firmy w świadomości widzów. Reklama ta nie jest agresywna – sponsor jest postrzegany jako
firma partycypująca w kosztach wydarzenia sportowego, nie działająca jedynie z pobudek czysto
komercyjnych. Przekaz niesiony przez sponsoring jest bardziej wiarygodny niż reklama komercyjna. A
turniej gwarantuje niewymuszoną oglądalność. Kibice nie są w stanie ominąć takiej formy reklamy jaką
proponujemy. Areny sportowe nie są jedynym nośnikiem dla logo i znaku firmowego. Informacje z
turniejów rangi mistrzowskiej są chętnie publikowanymi w mediach, dlatego też marka sponsora w
materiałach oraz galeriach jest wyeksponowana w mediach regionalnych, jak i ogólnopolskich.
Charakter turnieju Grand Prix w Kołobrzegu przyciąga na arenę sportową całe rodziny, dlatego daje to
możliwość dotarcia do różnych grup docelowych. A jego wsparcie pozwala na postrzeganie sponsora
jako instytucji użytecznej dla społeczeństwa. Dołożymy również wszelkich starań by realizować
strategię CSR Państwa firmy i wspólnie promować zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, które
kojarzyć się będzie z energią, zdrowym trybem życia, rywalizacją, zwycięstwem.

Nasze propozycje zostały przygotowane w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Kołobrzegu nr 1.2018:
Powierzchnia pod reklamę -1 moduł do 3 m2 – 300 zł./mc
Powierzchnia pod reklamę -1 moduł 3 m2 do 6 m2 – 500 zł./mc
Powierzchnie pod reklamę –powyżej 6 m2 za każdy następny moduł - 200 zł./mc
Akcje promocyjne za 1 dzień: do 400 m2 od 2000 zł.
od 400 m2 do 800 m2 od 5000 zł.
powyżej 800 m2 od 8000 zł.
Istnieje jednak możliwość odstępstwa od wyżej wymienionych pakietów i zaakceptowania w drodze indywidualnych
negocjacji Państwa propozycji, w mniejszym bądź większym zakresie.
Do kwoty danego pakietu zaliczane będą zarówno wkłady pieniężne, jak i przekazanie dóbr i usług na poczet realizacji miasteczka.
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony i wyrażamy nadzieje, ze nasza oferta spotka się z
zainteresowaniem oraz przyczyni się do kontynuacji rozmów o wspólnym przedsięwzięciu, którego celem będzie dalsze budowanie
Państwa marki w oparciu o działalność sportową.
W przypadku zainteresowania współpracą, szczegółowe informacje na temat pakietów sponsorskich,
powierzchni reklamowych i innych świadczeń promocyjnych wraz z indywidualnym cennikiem przedstawimy Państwu na spotkaniu.

Mirosław Kabaciński
Koordynator Plaży Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Tel.: 608 331 363
E-mail: m.kabacinski@mosir.kolobrzeg.pl

Robert Szpak
Dyrektor Turnieju Grand Prix Kołobrzegu 2018
Członek zarządu UKS OPP Powiat Kołobrzeski
Tel.: 793 920 274
E-mail: rszpak89@gmail.com
Angielika Milczarek
Kierownik Marketingu i Sprzedaży
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Tel.: 667 080 766
E-mail: marketing@mosir.kolobrzeg.pl

