
I. MINI PAKIET (100 zł/miesiąc) 

OPCJA 1 

• 1 x moduł reklamowy (baner) na stadionie ( 0,8m x 3m) 

lub 

OPCJA 2 

• 1 x flaga reklamowa przy płycie boiska (1m x 3m) 

Wybieramy jedną opcję 



PAKIET BIAŁY ( 300 zł/miesiąc ) 
OPCJA 1 

• 1 x moduł reklamowy (baner) na stadionie ( 0,8m x 3m) 

• Zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach MKS VICTORIA WRZEŚNIA 
oraz spotkaniach biznesowych organizowanych przez GRUPĘ SPONSORSKĄ MKS 
VICTORIA WRZEŚNIA (1 osoba) 

• umieszczenie logo sponsora w stopce poświęconej Victorii Września w 
Wiadomościach Wrzesińskich 

• umieszczenie małego logo sponsora w stopce na stronie Victorii Września 
           www.victoria.września.pl z przekierowaniem na stronę internetową sponsora 
 

• w przerwie każdego meczu wyczytanie nazwy firmy przez spikera 

lub 

OPCJA 2 

• 1 x flaga reklamowa przy płycie boiska (1m x 3m) 

• Zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach MKS VICTORIA WRZEŚNIA 
oraz spotkaniach biznesowych organizowanych przez GRUPĘ SPONSORSKĄ MKS 
VICTORIA WRZEŚNIA (1 osoba) 

• umieszczenie logo sponsora w stopce poświęconej Victorii Września w 
Wiadomościach Wrzesińskich 

• umieszczenie małego logo sponsora w stopce na stronie Victorii Września 
           www.victoria.września.pl z przekierowaniem na stronę internetową sponsora  

• w przerwie każdego meczu wyczytanie nazwy firmy przez spikera 

Wybieramy jedną opcję  



III. PAKIET ZIELONY ( 500 zł/miesiąc ) 

• 2 x moduł reklamowy (baner) na stadionie ( 0,8m x 3m) 

• Zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach MKS VICTORIA WRZEŚNIA 
oraz spotkaniach biznesowych organizowanych przez GRUPĘ SPONSORSKĄ MKS 
VICTORIA WRZEŚNIA (2 osoby) 

• umieszczenie logo sponsora w stopce poświęconej Victorii Września w 
Wiadomościach Wrzesińskich 

• umieszczenie małego logo sponsora w stopce na stronie Victorii Września 
           www.victoria.września.pl z przekierowaniem na stronę internetową sponsora 

• umieszczenie logo sponsora na wszystkich materiałach promocyjnych wydawanych 
           przez klub (plakaty, gazetki, zdjęcia, bilety, zaproszenia itp.)  

• w przerwie każdego meczu wyczytanie nazwy firmy przez spikera 



IV. PAKIET BRĄZOWY ( 800 zł/miesiąc ) 

• 4 x moduł reklamowy (baner) na stadionie ( 0,8m x 3m) 

• Zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach MKS VICTORIA WRZEŚNIA 
oraz spotkaniach biznesowych organizowanych przez GRUPĘ SPONSORSKĄ MKS 
VICTORIA WRZEŚNIA (3 osoby) 

• umieszczenie logo sponsora w stopce poświęconej Victorii Września w 
Wiadomościach Wrzesińskich 

• umieszczenie dużego logo sponsora w stopce na stronie Victorii Września 
            www.victoria.września.pl z przekierowaniem na stronę internetową sponsora 

• umieszczenie logo sponsora na wszystkich materiałach promocyjnych wydawanych 
           przez klub (plakaty, gazetki, zdjęcia, bilety, zaproszenia itp.) 
 

• w przerwie każdego meczu wyczytanie nazwy firmy przez spikera 

• możliwość rozprowadzania materiałów reklamowych podczas meczów Victorii 

• umieszczenie logo sponsora na koszulkach meczowych 1 drużyny Victorii (1x 
rękaw) 

• zamieszczenie logo firmy na kalendarzu wydawanym przez Victorię (1moduł) 



V.PAKIET SREBRNY ( 1500 zł/miesiąc ) 

• 5 x moduł reklamowy (baner) na stadionie ( 0,8m x 3m) 

• Zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach MKS VICTORIA WRZEŚNIA 
oraz spotkaniach biznesowych organizowanych przez GRUPĘ SPONSORSKĄ MKS 
VICTORIA WRZEŚNIA (4 osoby) 

• umieszczenie logo sponsora w stopce poświęconej Victorii Września w 
Wiadomościach Wrzesińskich 

• umieszczenie dużego logo sponsora w stopce na stronie Victorii Września 
           www.victoria.września.pl z przekierowaniem na stronę internetową sponsora 

• umieszczenie logo sponsora na wszystkich materiałach promocyjnych wydawanych 
           przez klub (plakaty, gazetki, zdjęcia, bilety, zaproszenia itp.) 

• w przerwie każdego meczu wyczytanie nazwy firmy przez spikera wraz z krotką 
informacją o sponsorze 

• możliwość rozprowadzania materiałów reklamowych podczas meczów Victorii 

• umieszczenie logo sponsora na koszulkach meczowych 1 drużyny Victorii (2x 
rękaw) 

• zamieszczenie logo firmy na kalendarzu wydawanym przez Victorię (1moduł) 

• 1 x flaga reklamowa przy płycie boiska (1m x 3m) 



VI. PAKIET ZŁOTY SPONSOR GŁÓWNY ( 2000 zł miesiąc ) 

• 6 x moduł reklamowy (baner) na stadionie ( 0,8m x 3m) 

• Zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach MKS VICTORIA WRZEŚNIA 
oraz spotkaniach biznesowych organizowanych przez GRUPĘ SPONSORSKĄ MKS 
VICTORIA WRZEŚNIA (4 osoby) 

• umieszczenie logo sponsora w stopce poświęconej Victorii Września w 
Wiadomościach Wrzesińskich 

• umieszczenie dużego logo sponsora w stopce na stronie Victorii Września 
           www.victoria.września.pl z przekierowaniem na stronę internetową sponsora 

• umieszczenie logo sponsora na wszystkich materiałach promocyjnych wydawanych 
           przez klub (plakaty, gazetki, zdjęcia, bilety, zaproszenia itp.) 

• w przerwie każdego meczu wyczytanie nazwy firmy przez spikera wraz z krotką 
informacją o sponsorze 

• możliwość rozprowadzania materiałów reklamowych podczas meczów Victorii 

• umieszczenie logo firmy na koszulkach meczowych 1 drużyny Victorii (przód) 

• zamieszczenie logo firmy na kalendarzu wydawanym przez Victorię (2moduły) 

• 2 x flaga reklamowa przy płycie boiska (1m x 3m) 

• możliwość zorganizowania spotkania (meczu piłkarskiego) między zawodnikami 
Victorii a zespołem pracowników sponsora (1 raz na sezon) 



VII. PAKIET PLATYNOWY SPONSOR TYTULARNY 

• Nazwa firmy sponsora w nazwie klubu 

• 10 x moduł reklamowy (baner) na stadionie ( 0,8m x 3m) 

• Zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach MKS VICTORIA WRZEŚNIA 
oraz spotkaniach biznesowych organizowanych przez GRUPĘ SPONSORSKĄ MKS 
VICTORIA WRZEŚNIA (4 osoby) 

• umieszczenie logo sponsora w stopce poświęconej Victorii Września w 
Wiadomościach Wrzesińskich 

• umieszczenie dużego logo sponsora w stopce na stronie Victorii Września 
           www.victoria.września.pl z przekierowaniem na stronę internetową sponsora 

• umieszczenie logo sponsora na wszystkich materiałach promocyjnych wydawanych 
            przez klub (plakaty, gazetki, zdjęcia, bilety, zaproszenia itp.)  

• w przerwie każdego meczu wyczytanie nazwy firmy przez spikera wraz z krotką 
informacją o sponsorze 

• możliwość rozprowadzania materiałów reklamowych podczas meczów Victorii 

• umieszczenie logo firmy na koszulkach meczowych 1 drużyny Victorii (przód) 

• zamieszczenie logo firmy na kalendarzu wydawanym przez Victorię (2moduły) 

• 2 x flaga reklamowa przy płycie boiska (1m x 3m) 

• możliwość zorganizowania spotkania (meczu piłkarskiego) między zawodnikami 
Victorii a zespołem pracowników sponsora (1 raz na sezon) 



Oferta dodatkowa: 
• reklama na kalendarzu Victorii 1 moduł 500zł 
• sponsoring 1 meczu 500zł
• nagroda główna dla kibiców 250zł

Zarząd klubu jest otwarty na inne propozycje. 
Szczegóły dotyczące pakietu platynowego SPONSOR TYTULARNY 
ustalane są indywidualnie. 

Baner i flagę zakupuje sponsor.

Telefon do firm wykonujących baner i flagę: 
- 607-162-660 Jarosław Czyż firma JARO 
- 032-230-10-90 pan Wiącek - firma A3 producent flag z Gliwic  


