OFERTA
SPONSORSKA
MISJA I WIZJA

WARTOŚCI - kształcimy wartości życiowe poprzez
koszykówkę (pewność siebie, empatia, decyzyjność,
kreatywność, współpraca, motywacja, kontrola emocji)
POTENCJAŁ - troszczymy się o rozwój każdego
dziecka, w każdym widzimy potencjał
SYSTEM - szkolimy technicznie i taktycznie
w nowatorskim systemie IMOPEKSIS
EACH ONE TEACH ONE - wyznajemy zasadę "EACH
ONE TEACH ONE" (każdy może uczyć każdego)
POSTĘP - kładziemy główny nacisk na rozwój
i progres poszczególnych umiejętności technicznych,
wynik jest drugorzędny

DRUŻYNY,
ROZGRYWKI LIGOWE

ROZWÓJ,
SZKOLENIA,
WSPARCIE

ORGANIZACJA
TURNIEJÓW,
OBOZÓW
KOSZYKÓWKI

SYSTEM,
IMOPEKSIS,
PSYCHOPEDAGOGIKA
www.dream-makers.pl / lukasz@dream-makers.pl /
tel. 796 112 436

Poznaj z nami,
ten piękny sport

Trener

Nasz klub umożliwia
zdobycie kwalifikacji
i pracę jako trener
koszykówki oraz
przygotowania
motorycznego.

Wizja

Stwarzamy możliowść, aby
każdy z naszych
podopiecznych mógł
spokojnie zagrać w lidze
amatorskiej, by przygoda
z koszykówką nie
skończyła się zbyt
wcześnie.

Dajemy
możliwość
rozwoju
dzieciom i młodzieży. Staramy się
wychowywać poprzez sport. Do
każdego
podopiecznego
podchodzimy indywidualnie.
Dla
dorosłych
stwarzamy
możliwość
rywalizowania
w
Amatorskiej Lidze Mamba, w której
zagrać może każdy nie zależnie od
wieku i umiejętności.

Sędzia

Wspieramy
i rozwijamy kadrę
sędziowską. W naszym
klubie można liczyć na
pracę sędziowską na
meczach ligowych
i turniejowych.

Kadra
Nasz trener posiada
licencjat z WFu, trenera
UEFA B z piłki nożnej,
trenera PZKOSZ C,
studia podyplomowe
na kierunku
autyzm,aspergerdiagnoza i terapia

Wolontariat

Zapraszamy do
współpracy w ramach
wolontariatu na wielu
płaszczyznach.
Pomagamy zdobyć
bezcenne
doświadczenie.

www.dream-makers.pl/www.ligamamba.pl/lukasz@dreammakers.pl/tel. 796112436

potencjał
marketingowy

Akademia Koszykówki Dream Makers daje spore
możliwości reklamowe i PR. Stale rosnące
zasięgi naszych oddziaływań mówią same za
siebie.
Wspierając
nasz
klub
rozwijasz
marketingowo swój biznes. Identyfikując się z
naszą marką poszerzasz bazę swoich klientów,
wpływa to także pozytywnie na wizerunek firmy.

Wspierasz = wygrywasz !!

Sam wybierasz opcję wsparcia

Wspierając Akademię dajesz możliwość
rozwoju dzieciom i młodzieży.
Pomagasz odciągnąć młode pokolenie od
komputera.
Wspólnie rozwiniemy u nich miłość do
BASKETU !!

Wspierając Ligę pomagasz pokazać dorosłym, że sport
to zdrowie.
Chcemy dawać możliwość odciągnięcia ludzi od
używek.
Pokazujemy, że rywalizacja może być sportowa i fair.

www.ksplaybasket.pl / playbasket@wp.pl / tel. 721 043 876 / www.facebook.pl/KSPlayBasket

SPONSOR ZŁOTY
Nazwa sponsora w członie nazwy drużyny.
Logo sponsora na strojach meczowych oraz ,,rozgrzewkowych”
zawodników.

W tym pakiecie otrzymują Państwo
możliwość
sponsorowania
Akademii
Dzieci i młodzieży jak i również Amatorkiej
Ligii Mamba w której rywalizują dorośli z
wielu
okolicznych
miast.
Każde
wydarzenie organizowane przez wyżej
wymienione podmioty będzie nazywane
nazwą Państwa firmy.

Umieszczenia sponsora jako partnera klubu na wszelkich
materiałach dot. danej drużyny, bądź danego turnieju.
Banery reklamowe sponsora na stronie internetowej w
rozmiarach odpowiadających układowi strony oraz potrzebom
sponsora pod adresem www.dream-makers.pl oraz
www.ligamamba.pl – codziennie odwiedzanej przez kibiców.
Banery reklamowe sponsora na halach, możliwość działań
eventowych podczas rozgrywanych zawodów.
Informacja o sponsorze w każdym poście na stronie
www.dream-makers.pl www.ligamamba.p oraz
www.facebook.pl.
Promocja sponsora podczas trwania spotkań, możliwość
dodania do tytułu imprezy swojej nazwy,
Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy sponsora
względem klubu.

Koszt pakietu to 5 000zł miesięcznie/(możliwość negocjacji)
www.dream-makers.pl / www.ligamamba.pl /
lukasz@dream-makers.pl / 796 112 436

SPONSOR SREBRNY
W ramach pakietu otrzymują Państwo następujące
możliwości:
Logo sponsora na strojach meczowych oraz ,,rozgrzewkowych” zawodników.

W tym pakiecie otrzymują Państwo
możliwość
sponsorowania
działań
klubowych, organizacji zajęć, wspierania
drużyn, turniejów i innych działań klubowych
ukierunkowanych na uczestnictwo we
współzawodnictwie
zawodników.
To
Państwo po poznaniu naszych bieżących
potrzeb decydują na jaki cel przeznaczyć
swoją dotację.

Banery reklamowe sponsora na stronie internetowej w rozmiarach
odpowiadających układowi strony oraz potrzebom sponsora pod adresem
www.dream-makers.pl – codziennie odwiedzanej przez kibiców.
Dwa banery w hali, wielkość do negocjacji,
w zależności od przedmiotu wsparcia – logo sponsora na materiałach
związanych z finansowaniem.
Informacja o sponsorze w każdym poście na stronie www.dream-makers.pl
oraz www.facebook.pl.
Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy sponsora względem klubu.

Cena pakietu wynosi 2000zł/miesięcznie(możliwość negocjacji)

www.dream-makers.pl / lukasz@dream-makers.pl/ tel. 796112436

SPONSOR BRĄZOWY
W ramach pakietu otrzymują Państwo następujące
możliwości:
Jeden baner na hali, wielkość do negocjacji,
W tym pakiecie otrzymują Państwo możliwość
przekazania
na
rzecz
klubu
gadżetów
reklamowych,
pamiątek,
nagród
indywidualnych, wyróżnień, upominków dla
zawodników,
produktów
Państwa
firmy,
reklamujących
Państwa
jako
sponsora
rzeczowego naszych podopiecznych. Uwierzcie
Państwo, nawet mały prezent nagradzający
poczynania dziecka sprawi, iż z wielkim
entuzjazmem i satysfakcją podejdzie do dalszej
gry w kosza.

Informacja o sponsorze w każdym poście na stronie
www.dream-makers.pl / www.ligamamba.pl oraz
www.facebook.pl

Możliwość umieszczenia logo sponsora na stronie internetowej
pod adresem www.dream-makers.pl – codziennie odwiedzanej
przez kibiców, jako partnera wspierającego zawodników i
poszczególne inicjatywny klubowe.
Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych w trakcie
meczu.
W ramach podziękowania otrzymają Państwo
pamiątkowy certyfikat potwierdzający status firmy sponsora
względem klubu.

Koszt pakietu 500zł/miesiąc(możliwosć negocjacji ceny)
www.dream-makers.pl/ www.ligamamba.pl / tel. 796112436

PRZYJACIEL DRUŻYNY
Przykładowe świadczenia :
wyżywienie zawodników,

W tym pakiecie otrzymują Państwo możliwość
wspierania naszych działań i podopiecznych na
różne dodatkowe sposoby. Każde Wasze
wsparcie sprawia, że dzieci i młodzież
doświadczają najlepszych życiowych aspektów
sportu. Im więcej uczestników w koszykówce,
tym zdrowsze społeczeństwo i bardziej
wszechstronny rozwój psychopedagogiczny.

lukasz@dream-makers.pl/ tel. 796 112 436

woda, napoje, witaminy,
opieka medyczna,
materiały poligraficzne: plakaty, grafiki, gadżety klubowe.

Kształt pakietu uzależniony jest od wartości towaru lub usługi.

