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DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W KOSZYKÓWKĘ W PRUDNIKU ?
Koszykówka jest najpopularniejszą dyscypliną sportu w Prudniku. Liczące 21tysięcy mieszkańców miasto 
jest siedzibą powiatu i stolicą polskiej części Euroregionu Pradziad. Prudnik łączy w sobie cechy 
ponadlokalnego ośrodka usługowo-przemysłowego (na terenie miasta funkcjonuje podstrefa 
ekonomiczna) z walorami turystycznymi, związanymi z bliskością gór i granicą z Rep. Czeską. 
Południowa część miasta znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i w 
Obszarze Natura 2000. W Prudniku rozpoczyna się jeden z dwóch najważniejszych szlaków górskich 
Polski – Główny Szlak Sudecki. Do dyspozycji mieszkańców i gości pozostają pływanie (kryta i 
otwarta), kilka hal sportowych, nowoczesnych kompleksów sportowych, tzw. Orlików oraz ścieżki 
rowerowe. Prudnicka hala OSiR-u, zwana „Obuwnikiem”, gdzie swoje mecze rozgrywa Pogoń, jest 
zawsze wypełniona kibicami po brzegi, czym wyróżniamy się na tle innych zespołów I ligi. Dzięki 
znakomitej frekwencji i niepowtarzalnej atmosferze na trybunach, każdy mecz Pogoni jest świętem 
sportu. O dużym zainteresowniu koszykówką w Prudniku świadczą też statystyki odwiedzin naszej 
strony internetowej oraz profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o działalności klubu oraz 
prowadzimy transmisje meczów na żywo. Ogromna popularność naszej dyscypliny sprawia, że każdy 
mieszkaniec Prudnika identyfikuje się z koszykarską Pogonią, a w kraju nazywani jesteśmy Stolicą 
Opolskiej Koszykówki.

DLACZEGO POGOŃ ?
Jesteśmy najstarszym i najbardziej zasłużonym klubem koszykarskim na Opolszczyźnie, godnie 
reprezentując nasze miasto i województwo na arenie całego kraju od 1954 roku, kiedy to założona 
została sekcja koszykówki Pogoni. Nasi wychowankowie występowali na najwyżych szczeblach 
rozgrywek z kadrą narodową włącznie. Obecnie nasze barwy przywdziewają m.in.: Marcin Sroka - 
mistrz Polski z 2013 roku i brązowy medalista Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 (Amsterdam, 
2019 r.), Wojciech Pisarczyk – półfinalista Igrzysk Europejskich (Mińsk, 2019 r.), czy Grzegorz Mordzak 
– jeden z najbardziej znanych zawodników polskich parkietów.

SPONSORING KOSZYKÓWKI

Koszykówka może kreować i utrwalać atrakcyjnie i skutecznie nazwę firmy, logotyp, markę czy też 
zwiększać w zdecydowanym stopniu ich znajomość. Może być zatem sku-tecznym instrumentem w 
zdobywaniu nowych rynków i nowych konsumentów, tworzyć pozytywny klimat wokół firmy i jej
produktów, wspierając jednocześnie nowoczesny, i aktywny styl życia.

Koszykówka przyciąga uwagę masową, tworzy autorytety i sprzyja identyfikacji z nimi. Sport jest 
liderem na rynku sponsorskim. Nasz klub  posiada również wiele możliwości do prezentacji znaków 
firmowych oraz wywołuje pozytywne emocje – które sprawiają, iż reklama jest łatwiej akceptowana. 
Wszystko to sprawia, iż pieniądze zainwestowane w rozwój koszykówki w naszym mieście, wracają do 
Państwa firmy w formie dobrej opinii o sponsorze, znajomości marki i zainteresowania jego produktem. 
Sport jest środowiskiem bardzo opiniotwórczym i sprzyja naśladownictwu. Koszykówka to przecież: 
sukces, ryzyko, aktywność ruchowa, precyzja i wiele innych pozytywnych cech, które można podciągnąć 
pod określenie działalności wielu firm z koszykówką nie związanych. A jeżeli osiągamy sukces to też 
zasługa sponsora. KS Pogoń cieszy się uznaniem władz gminy, które patrzą na koszykówkę przychylnie i 
rokrocznie w znacznym stopniu współfinansują działalność naszego klubu.

Zarząd Klubu Sportowego "Pogoń" Prudnik zwraca się z prośbą do potencjalnych sponso-rów, 
partnerów do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszego klubu. Elastyczność i doświadczenie w 
rozmowach sprawiło, że w minionym sezonie naszymi partnerami było ponad 30 firm i instytucji, a
wprowadzenie umów barterowych (usługa lub towar za reklamę) zwiększyło zainteresowanie naszym 
klubem i dostosowało możliwości niektórych firm do naszej oferty.

podciągnąć pod określenie działalności wielu firm z koszykówką nie związanych. A jeżeli
osiągamy sukces to też zasługa sponsora.

Zarząd Klubu Sportowego "Pogoń" Prudnik zwraca się z prośbą do potencjalnych sponso-
rów, partnerów do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszego klubu. Elastyczność
i doświadczenie w rozmowach sprawiło, że w minionym sezonie naszymi partnerami było
ponad 30 firm i instytucji, a wprowadzenie umów barterowych (usługa lub towar za
reklamę) zwiększyło zainteresowanie naszym klubem i dostosowało możliwości niektórych
firm do naszej oferty.

ponad 30 firm i instytucji, a wprowadzenie umów barterowych (usługa lub towar za
reklamę) zwiększyło zainteresowanie naszym klubem i dostosowało możliwości niektórych
firm do naszej oferty.

oferta partnersko - reklamowa
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Nasz klub od wielu lat współpracuje z różnymi mediami, zarówno lokalnymi 

jak i ogólnopolskimi. 

PRASA

RADIO

TV

WWW
OFICJALNA 
STRONA KLUBU

oferta partnersko - reklamowa
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parkiet banery

Wolne miejsca reklamowe
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BANERY na hali (1 x 3 metra) 

KOSZULKA MECZOWA (logo)

BLUZA ROZGRZEWKOWA (logo)

PLAKATY, BILETY, KARNETY, GADŻETY,
GAZETA LOKALNA

Oficjalna STRONA WWW klubu
(opis firmy, linki, przekierowania, zdjęcia)

REKLAMA DŹWIĘKOWA
(spiker podczas meczu)

Reklamy stojące ROLL-UP na hali

TABLICA TV (tło do wywyiadów w TV)

Reklamy na PARKIECIE

KOSZULKA hotelowa (oficjalny strój - logo)

STROJE CHEERLEADEREK (logo)

KALENDARZE

WIZERUNEK (iventy zawodników)

PLAKAT MECZOWY FIRMOWY

Możliwość negocjacji warunków finansowania. Udział w zarządzaniu klubem.

STROJE KIBICÓW (logo)

oferta partnersko - reklamowa 

sponsor tytularny

Twoja Nazwa Pogoń Prudnik

250.000-
300.000zł
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BANER na hali (1 x 3 metra) 3 sztuki

SPODENKI MECZOWE (logo)

Reklama stojąca ROLL-UP na hali

Reklama stojąca ROLL-UP na hali

TABLICA TV (tło do wywyiadów w TV)

BLUZA ROZGRZEWKOWA (logo)

PLAKATY, BILETY, KARNETY, 
LOKALNA GAZETA

Oficjalna STRONA WWW klubu
(opis firmy, linki, przekierowania, zdjęcia)

REKLAMA DŹWIĘKOWA
(spiker podczas meczu)

BANER na hali (1 x 3 metra) 4 sztuki

KOSZULKA MECZOWA (logo)

BLUZA ROZGRZEWKOWA (logo)

PLAKATY, BILETY, KARNETY, GADŻETY,
GAZETA LOKALNA

PLAKATY, ULOTKI, GAZETA LOKALNA

KONKURSY

reklama www

reklama profil facebook

Oficjalna STRONA WWW klubu
(opis firmy, linki, przekierowania, zdjęcia)

REKLAMA DŹWIĘKOWA
(spiker podczas meczu)

REKLAMA DŹWIĘKOWA
(spiker podczas meczu)

BANER na hali (1 x 3 metra) 2 sztuki

PLAKATY, BILETY, KARNETY, 

Oficjalna STRONA WWW klubu
(opis firmy, linki, przekierowania, zdjęcia)

REKLAMA DŹWIĘKOWA
(spiker podczas meczu)

BANER na hali (1 x 3 metra)

Oficjalna STRONA WWW klubu
(opis firmy, linki, przekierowania, zdjęcia)

REKLAMA DŹWIĘKOWA
(spiker podczas meczu)

Reklamy stojące ROLL-UP na hali

TABLICA TV (tło do wywyiadów w TV)

Reklamy na PARKIECIE

KOSZULKA hotelowa (oficjalny strój - logo)

SPONSOR
MECZU

M

Koszt sezonu wynosi 1 000 000 zł

oferta partnersko - reklamowa pakiety

5.000-
10.000 zł

15.000-
20.000zł

30.000-
40.000 zł

50.000-
60.000zł

lub

5.000 zł



Miasta w których zagra Pogoń Prudnik w sezonie 2019/2020

Klub Sportowy POGOŃ PRUDNIK
48-200 Prudnik, ul. Kolejowa 26

NIP: 755-001-31-41

Tel. kom. 880 153 091
www.kspogonprudnik.pl

ks.pogon.prudnik@onet.pl

DESIGN: kolgraf.com




