
     strategia i budowa wizerunku;        
     rozwój oferty marketingowej;              
     sponsoring;              
     merchandising i marketing wiązany;              
     media i public relations,

Łączymy sport z biznesem. Oferujemy szeroki zakres kreatywnych usług
marketingowych i public relations dla firm, klubów, związków i innych organizacji
sportowych, a także klientów pragnących wykorzystać sport do celów
marketingowych.  Przygotowujemy kompleksowe rozwiązania marketingowe
dopasowane do strategii danej marki. Dokładnie analizujemy wszystkie cechy
wyróżniające określoną dyscyplinę sportu.
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Oferta współpracy  
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Pozyskiwanie sponsorów:
Skuteczne poszukiwania sponsorów, po dokładnej analizie sytuacji. Każdy klub
sportowy, sportowiec czy wydarzenie sportowe poszukuje sponsorów do
realizacji założonych celów. Zdarza się często, że osoby odpowiedzialne za
sponsoring nie potrafią w odpowiedni sposób pokazać korzyści, jakie płyną ze
sponsorowania oraz wykonać dany projekt sponsoringowy. Czasy wywieszenia
banneru oraz umieszczenia loga firmy na materiałach graficznych dawno się
skończyły i są niewystarczalne. Obecnie sponsoring to szeroka forma promocji
firmy, która przynosi wielokrotne zwroty z inwestycji. 
 
Proces tworzenia ofert sponsorskich:
Oferty sponsoringowe to jeden z najważniejszych elementów prowadzonych
przez nas działań. Bardzo dobrze przygotowane i spersonalizowane oferty dają
większe szanse na sukces i finalizację współpracy z potencjalnym sponsorem.
Długie oferty z dużą ilością tekstu, wysyłane masowo z pewnością nie przyniosą
zainteresowania ze strony firm.

Co kiedy mamy już podpisaną umowę sponsorską?
Umowy sponsoringowe to w dużej mierze projekty, które mają za zadanie
dotrzeć z ofertą lub produktem sponsora do jego potencjalnych klientów,
którymi są kibice. Dobra realizacja umowy to szereg przemyślanych i
kreatywnych działań  nadzorowanych przez cały czas jej trwania. 
 
Doradztwo:
Nasza wiedza o sponsoringu, ale również o marketingu sportowym poparta jest
doświadczeniem i szkoleniami. Doradzamy i służymy pomocą w zakresie
sponsoringu sportowego w szczególności  klubom sportowym. 

Sponsoring Sportowy



Marzysz o social mediach prowadzonych po mistrzowsku? Zdobądź nowych
fanów, zwiększ sprzedaż i buduj zaangażowaną społeczność wokół Twojej
marki. 

Zdobądź więcej fanów 
w social mediach 

Buduj lojalną 
społeczność 
Twojej marki!

Angażuj i spełniaj
oczekiwania
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Social Media

Tym, co w istotnym stopniu wpłynęło na kształt procesów społecznych w
ostatnich dwóch dekadach, jest wyłonienie się z tzw. nowych mediów- mediów
społecznościowych, które w istotny sposób sprzęgły się ze strategiami
komunikacji zewnętrznej w organizacjach sportowych. Jednostki działającą w
branży sportowej wyróżnia nie tyle specyfika struktury lub funkcji kierowniczych
a produkt. Sport,  także ten rekreacyjny, stanowi specyficzną przestrzeń życia
społecznego,która charakteryzuje się dużym znaczeniem wzajemnych interakcji
pomiędzy organizacją a jej klientem. Oznacza to, że dla organizacji sportowej
szczególne znaczenie ma  właśnie komunikacja zewnętrzna, która nie tylko
zapewnia łączność z klientem, ale tworzy również podstawę działalności każdej
organizacji sportowej.



Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży to programy prowadzone przez prawie
wszystkie jednostki samorządowe takie jak Urzędy Marszałkowskie, Urzędy
Miasta czy Urzędy Gminy. Programy te stwarzają organizacją sportowym
możliwość pozyskania dodatkowych środków. Proponujemy  Państwu analizę
możliwości i pełne przygotowanie oferty zgodnie ze stawianymi wymogami.
Przygotowujemy także oferty w systemie WITKAC.

Oferty Ministerstwo SportuProwadzisz Klub sportowy i chciałbyś pozyskać
dodatkowe środki na szkolenie dzieci i młodzieży. Doskonałym
rozwiązaniem  są dotacje celowe realizowane przez Ministerstwo
Sportu.  Sport  Creative  oferuje  kompleksowe przygotowanie oferty   oraz
sprawozdania końcowego z realizacji dotacji.
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Ocena możliwości 
stworzenia oferty 

Stworzenie kompleksowej 
oferty Wykonanie raportu 

Sport Wszystkich Dzieci Sport dla Wszystkich Program Klub

Pozyskiwanie funduszy


