


Pragniemy zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską z nadzieją 
na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy.

Sponsoring pojmujemy jako obustronne zaufanie. Wierzymy, że pomoc z Państwa 
strony będzie służyć promocji wizerunku Firmy. Nam natomiast pozwoli na pokrycie 
kosztów związanych  z organizacją spotkań w rundzie wiosennej.
Niniejsza oferta sponsorska daje Państwu możliwość współtworzenia nowej karty 
w historii gminnej piłki nożnej.

Mamy również nadzieję, że oferowana przez nas forma współpracy przyczyni się do 
osiągnięcia przez Państwa odpowiednich celów promocyjnych.



GKS Dopiewo to piłkarska wizytówka Gminy Dopiewo. Założenie Klubu datuje się na 1952 rok. Najdłużej
w historii drużyna grała jako LZS Jedność Dopiewo. Od 1998 roku do grudnia 2006 nosił nazwę TS 1998
Dopiewo. Od grudnia 2006 roku do 01.03.2011 zespół występował pod nową nazwą TS Nordenia
Dopiewo. Najdłużej w historii drużyna grała jako LZS Jedność Dopiewo.

Zespół seniorów w roku 2010 osiągnął historyczny dla naszej Gminy sukces sportowy awansując do 3
ligi piłki nożnej kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej. W pierwszym sezonie nasza drużyna zajęła 3
miejsce, co jest dużym osiągnięciem.

W roku 2013 Gminny Klub Sportowy Dopiewo dotarł do punktu, w którym wprowadził szeroko
zakrojone zmiany. Od zmiany Zarządu poprzez promowanie młodzieży z terenu Gminy Dopiewo.
Zainteresowanie sportem lokalnej młodzieży stało się główna dewizą polityki klubu, która przyczyni się
w dużym stopniu do zainteresowania rozgrywkami lokalnej społeczności i wpłynie na rozwój młodzieży.

Każdego roku GKS otrzymuje ogromne wsparcie ze strony Gminy Dopiewo zarówno w postaci
udzielonych gwarancji samorządowych jak również pomocy w formie finansowej, celem utrzymania
wysokiego poziomu sportowego. W marcu 2011 r. Zarząd Gminnego Klubu Sportowego podjął Uchwałę
w sprawie zmiany nazwy na „GKS Dopiewo”, gdyż główne źródło finansowania do chwili obecnej
pochodzi z budżetu Gminy Dopiewo. Pragniemy zauważyć, że Gmina nie jest w stanie pokryć wszystkich
kosztów utrzymania Zespołu.



Sezon Nazwiska trenerów Liga
2001/2002 Ryszard Rybak A klasa

2002/2003
Ryszard Rybak (J)
Krzysztof Pawlak (W)

Klasa okręgowa

2003/2004
Andrzej Borówko (J)
Ryszard Rybak (W)

Klasa okręgowa

2004/2005 Ryszard Rybak Klasa okręgowa
2005/2006 Ryszard Rybak IV liga

2006/2007
Ryszard Rybak (do 15.08.2006)
Krzysztof Korek (od 18.08.2006)

IV liga

2007/2008
Krzysztof Korek (do 19.08.2007)
Mariusz Niewiadomski (od 21.08.2007)

IV liga

2008/2009
Sławomir Twardygrosz (do 31.09.2008)
Zbigniew Franiak

IV liga

2009/2010
Zbigniew Franiak (do 21.04.2010)
Ryszard Rybak (od 01.05.2010)

IV liga

2010/2011 Ryszard Rybak III liga

2011/2012
Ryszard Rybak (J)
Marek Pawłowski (W)

III liga

2012/2013
Marek Pawłowski (J)
Sławomir Dyzert (W)

III liga

2013/2014 Sławomir Dyzert III liga
2014/2015 Ryszard Rybak IV liga
2015/2016 Ryszard Łukasik IV liga
2016/2017 Michał Waraczyński IV liga



Sezon Liga Miejsce Liczba spotkań Punkty Bramki

2001/2002 A klasa 1 20 51 71 – 17
2002/2003 Poznańska klasa okręgowa 5 30 55 66 – 32
2003/2004 Poznańska klasa okręgowa 5 30 47 39 – 32
2004/2005 Poznańska klasa okręgowa 1 30 71 66 – 30

2005/2006 IV liga wielkopolska (gr. północna) 3 30 62 63 – 31

2006/2007 IV liga wielkopolska (gr. północna) 6 32 48 44 - 55

2007/2008 IV liga wielkopolska (gr. północna) 5 30 49 54 – 45

2008/2009 IV liga wielkopolska (gr. północna) 3 32 62 54 – 28

2009/2010 IV liga wielkopolska (gr. północna) 1 30 72 64 – 14

2010/2011 III liga (gr. kujawsko – pomorsko – wielkopolska) 3 30 53 42 – 24

2011/2012 III liga (gr. kujawsko – pomorsko – wielkopolska) 9 30 42 46 – 35

2012/2013 III liga (gr. kujawsko – pomorsko – wielkopolska) 8 30 41 45 – 40

2013/2014 III liga (gr. kujawsko – pomorsko – wielkopolska) 16 34 27 20 - 35

2014/2015 IV liga wielkopolska (gr. północna) 4 30 56 73 - 37

2015/2016 IV liga wielkopolska (gr. północna) 4 30 53 61 - 42







Statystyki strony:
- dziennie ponad 300 wizyt strony w tym ponad 150 unikalnych 
- daje to miesięcznie ponad 10 500 wizyt strony
- miesięcznie użytkownicy przeglądają ponad 200 000 stron/podstron serwisu łącznie

Dane: sierpień 2016



Statystyki fan page`a:
- ponad 1000 fanów lubiących fan page klubowy (przyrost ponad 120 osób miesięcznie)
- docieramy z naszymi postami, komentarzami i udostępnieniami do ponad 28 000 użytkowników miesięcznie
- 21 000 użytkowników miesięcznie podejmuje interakcję z naszymi postami, komentarzami i udostępnieniami

Dane: 18 sierpień – 14 wrzesień 2016







O stronie:
- serwis informacyjny pełniący funkcje komunikacyjne pomiędzy klubem, trenerami akademii a rodzicami
- profesjonalna prezentacja wyników i tabeli ligowych poszczególnych grup młodzieżowych
- relacje i fotorelacje z wydarzeń, w których uczestniczą zawodnicy grup młodzieżowych (turnieje,

zgrupowania itp.)





Wartość pakietu

od 20.000 PLN
możliwość płatności w ratach miesięcznych bądź kwartalnych.

• prawo do wykorzystywania herbu klubu w celach marketingowych
• umieszczenie logo firmy na koszulce meczowej
• umieszczenie logo firmy na bilecie
• umieszczenie logo firmy na plakacie informującym o meczu
• umieszczenie informacji o firmie na stronie www.gksdopiewo.pl oraz fan page`u na Facebook`u (link+opis) 
• baner reklamowy dostarczony przez sponsora - stała ekspozycja na stadionie
• reklama stojąca przy wejściu na stadion
• informacja spikera podczas meczu
• dystrybucja ulotek na stadionie
• rezerwacja 1 strzeżonego miejsca parkingowego w dniu meczu dla wskazanej osoby
• konkurs z nagrodami dostarczonymi przez sponsora (w przerwie meczu)
• przekazanie 10 karnetów na rundę oraz 50 biletów na spotkania GKS Dopiewo o mistrzostwo IV ligi
• prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w kampaniach reklamowych
• certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej Gminny Klub Sportowy Dopiewo
• wspólny mecz piłkarski z przedstawicielami Państwa firmy



Wartość pakietu

od 10.000 PLN
możliwość płatności w ratach miesięcznych bądź kwartalnych.

• prawo do wykorzystywania herbu klubu w celach marketingowych
• umieszczenie logo firmy na bilecie
• umieszczenie logo firmy na plakacie informującym o meczu
• umieszczenie informacji o firmie na stronie www.gksdopiewo.pl oraz fan page`u na Facebook`u (link+opis)
• baner reklamowy dostarczony przez sponsora - stała ekspozycja na stadionie
• informacja spikera podczas meczu
• dystrybucja ulotek na stadionie
• konkurs z nagrodami dostarczonymi przez sponsora (w przerwie meczu)
• przekazanie 5 karnetów na rundę oraz 25 biletów na spotkania GKS Dopiewo o mistrzostwo IV ligi
• certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej Gminny Klub Sportowy Dopiewo



Wartość pakietu

od 5.000 PLN
możliwość płatności w ratach miesięcznych bądź kwartalnych.

• umieszczenie logo firmy na bilecie
• umieszczenie logo firmy na plakacie informującym o meczu
• umieszczenie informacji o firmie na stronie www.gksdopiewo.pl oraz fan page`u na Facebook`u (link+opis)
• baner reklamowy dostarczony przez sponsora- stała ekspozycja na stadionie
• informacja spikera podczas meczu
• przekazanie 5 karnetów na rundę oraz 10 biletów na spotkania GKS Dopiewo o mistrzostwo IV ligi
• certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej Gminny Klub Sportowy Dopiewo



Wartość pakietu

od 2.000 PLN
możliwość płatności w ratach miesięcznych bądź kwartalnych.

• umieszczenie informacji o firmie na stronie www.gksdopiewo.pl oraz fan page`u na Facebook`u (link+opis)
• baner reklamowy dostarczony przez sponsora - stała ekspozycja na stadionie
• 10 biletów na spotkania GKS Dopiewo o mistrzostwo IV ligi
• certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej Gminny Klub Sportowy Dopiewo



Ponadto oferujemy Państwu powierzchnie reklamowe
przeznaczone między innymi na doraźne kampanie reklamowe.

Wycena indywidualna.

• karnet wstępu na mecze, imprezy okolicznościowe organizowane przez Klub (runda/sezon)
• umieszczenie logo firmy na materiałach reklamowych klubu (plakatach, zaproszeniach, programach 

meczowych.



Sportowiec w strategii marketingowej jest wyraźnym sygnałem dla wszystkich interesariuszy
przedsiębiorstwa, a w szczególności inwestorów potwierdzającym dobrą kondycję finansową
firmy oraz zdolność do innowacji w sferze promocji.

Uważamy, iż prestiż Państwa firmy zobowiązuje do wychodzenia poza działalność czysto
biznesową oraz do zaangażowania w przeróżne inicjatywy społeczno - kulturalne. Mamy
nadzieję, że dzięki działaniom na rzecz rozwoju gminnego 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 przyniesie
wymierne korzyści zarówno Państwu, jak i sportowi dopiewskiemu.

Nasz klub jest zgłoszony w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada swój NIP, prowadzi
księgowość, a co za tym idzie jest przygotowany do wystawiania faktur VAT np. za usługę
reklamową.

Przedstawiciele GKS Dopiewo chętnie udzielą Państwu wszelkich niezbędnych wyjaśnień.
Serdecznie zapraszamy i liczymy na korzystną dla obu stron współpracę.



Marketing:

Maciej Ratajski
tel. 501-349-340
e-mail: marketing.gksdopiewo@gmail.com

Prezes:

Krystian Grzegorzewicz
tel. 600-277-034
E-mail: krystian-grzegorzewicz@wp.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


