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MINIBASKET - KOSZYKÓWKA DLA NAJMŁODSZYCH

1.TYTULARNY SPONSORIG AKADEMII
MISTRZÓW KOSZYKÓWKI MINIBASKET

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Akademią Mistrzów Koszykówki Minibasket Zielona Góra.
Projekt Akademii powstał z myślą o najmłodszych adeptach koszykówki.
Jest pierwszym etapem długofalowego cyklu szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki.
Chcielibyśmy przedstawić najciekawsze formy promocji i reklamy dla ﬁrm i podmiotów,
które wyrażą chęć współpracy z Akademią.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie, sponsoring pojmujemy jako obustronne zaufanie,
nie podejmujemy się zadań, których nie jesteśmy w stanie spełnić.
SPONSOR TYTULARNY - zachęcamy do objęcia funkcji sponsora tytularnego.
W oﬁcjalnej nazwie Akademii zamieszczona zostanie nazwa ﬁrmy.
np.
{ nazwa ﬁrmy} Akademia Mistrzów Koszykówki MINIBASKET
Nazwa z tytularnym sponsorem Akademii używana będzie w wszystkich formach przekazu, na stronie
internetowej, portalach społecznościowych, banerach, koszulkach.

2.SPONSORING WYBRANEJ GRUPY
SZKOLENIOWEJ
Organizacja szkolenia Akademii Mistrzów Koszykówki
opiera się na czterech grupach wiekowych.
Dzieci przydzielane są do grup:
Oseski(od 4lat), Szkraby(5-6lat), Smyki(7-8lat) i Pędraki(9-10lat).
Obecnie w szkoleniu udział bierze przeszło 150 dzieci.
Zachęcamy do objęcia sponsoringiem jednej z grup szkoleniowych.
1. {nazwa ﬁrmy} Oseski
2. {nazwa ﬁrmy} Szkraby
3. {nazwa ﬁrmy} Smyki
4. {nazwa ﬁrmy} Pędraki

3.REKLAMA NA STRONIE INTERNETOWEJ
I PORTALACH SPOłECZNOSCIOWYCH
Akademia Mistrzów Koszykówki jest pierwszym etapem
szkolenia na koszykarskiej drodze w zachodniej Polsce.
Dynamicznie prowadzona strona internetowa www.minibasket.pl
oraz proﬁl facebook.com/minibasketzg cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem pośród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Proponujemy promocję i budowanie wizerunku poprzez:
Filmy reklamowe
Zamieszczenie logotypu
Tekst sponsorowany

Chcielibyśmy zaoferować Państwu możliwość promocji ﬁrmy, produktu lub usługi poprzez
nasze media społecznościowe. W obecnych czasach nic lepiej nie buduje pozytywnego
wizerunku jak szczytne, szlachetne cele. Zapraszamy
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5. PROMOCJA NA OFICJALNYCH
STROJACH AKADEMII MINIBASKET

Miejsca reklamowe
na strojach koszykarskich

Reklama na strojach koszykarskich, t-shirtach i dresach

4.PROMOCJA NA MATERIAŁACH
REKLAMOWYCH AKADEMII
W założeniach idei powstawania Akademii jest mocna
promocja usługi szkolenia dzieci z zakresu koszykówki oraz
budowanie pozytywnego wizerunku na zewnątrz.
Cyklicznie i mądrze przeprowadzana kampania promująca
Akademię pozwala na promocję również Państwa ﬁrmy.
Proponujemy umieszczanie symboli, haseł reklamowych
Państwa ﬁrmy na:
Banerach i plakatach
Ulotkach, naklejkach, Roll Up-ach
Voucherach, zaproszeniach, wydawnictwach klubowych

AKADEMIA MISTRZÓW KOSZYKÓWKI
MINIBASKET ZIELONA GÓRA
www.minibasket.pl
biuro@minibasket.pl, tel. 535 989 996

