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Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do
współpracy z naszą organizacją sportową -
Akademią Piłki Nożnej Talent.

Siedziba główna naszego Stowarzyszenia mieści
się w Trzebnicy, a zasięgiem swoich sportowych
działań i aktywności obejmujemy cały powiat
trzebnicki.

Jesteśmy największą szkółką piłkarską w powiecie
i jedną z najprężniej rozwijających się szkółek na
Dolnym Śląsku. Aktualnie w szeregach naszych
drużyn trenuje już 180 dziewcząt i chłopców.

Szkolimy w duchu fair-play, według nowoczesnych
metod, stanowiących połączenie narodowego
modelu gry, oraz autorskiego modelu szkolenia. To
przekłada się na zadowolenie wszystkich osób i
instytucji zaangażowanych w nasze
Stowarzyszenie – młodych piłkarzy i piłkarek,
rodziców, opiekunów, trenerów oraz partnerów i
sponsorów, którzy postanowili wspierać rozwój
naszych dzieci.

Pamiętajmy o tym, że dzieci to nasza przyszłość,
wspierajmy ich rozwój fizyczny i mentalny, w czym
sport uprawiany czy to zupełnie amatorsko, czy
wyczynowo bardzo pomaga.



Dlaczego warto wspierać APN 
Talent? 

• Zachęcamy młodzież i dzieci do aktywnego trybu życia,
kształtujemy charaktery i pozytywne nastawienie;

• Promujemy region, w którym żyjemy;
• To doskonała możliwość promowania własnej marki z

wykorzystaniem najpopularniejszej w Polsce i Europie
dyscypliny sportu, jaką jest piłka nożna;

• Inwestujemy wspólnie w rozwój naszych dzieci, mając
realny wpływ na kształt polskiego sportu i futbolu w
niedalekiej przyszłości;

• Bo to my – dzieci, trenerzy, rodzice, rodziny, działacze i
partnerzy tworzymy i rozwijamy razem organizację, która
dla swoich działań, etyki postepowania i kierunku, w
którym zmierza, ma ogromne poparcie w lokalnej
społeczności powiatu trzebnickiego;

• Zasięg naszych aktywności, a tym samym zasięg promocji
Akademii, naszych zawodników i działaczy, a przez to
wspierających nasz instytucji i osób stale rośnie;

• TALENT to solidna marka, z którą warto się utożsamiać, z
którą warto grać w jednej drużynie, bo to daje wiele
satysfakcji i poczucie spełnienia;

• Zaangażowanie, sport i społeczność, którą budujemy
pozwala wykorzystać potencjał marketingowy APN
Talent;

• W biznesie bardzo ważna jest społeczna
odpowiedzialność;

• Aktywnie pomagamy promować naszych partnerów na
wszystkich wydarzeniach, które organizujemy, lub w
których bierzemy udział;

• Jesteśmy gotowi na wielkie wyzwania;



Czy sponsoring się opłaca?

Wizerunek

Wiarygodność

Prestiż
Kontakt z 

żywym 
widzem

Droga do 
klienta

Status sponsora powoduje, że marka firmy 
jest automatycznie identyfikowana z 
określonym zestawem wartości, bez 
konieczności ponoszenia nakładów na mniej 
wiarygodną formę promocji, jaką jest reklama

Sponsor ma pełne 
prawo do 
wykorzystania faktu, że  
wspiera nasze 
Stowarzyszenie, w ten 
sposób zwiększa 
wiarygodność i 
zaufanie do własnej 
marki. 

Sponsoring daje możliwość 
bezpośredniego, lub pośredniego 
wypromowania własnej marki w 
lokalnych mediach, które 
znajdują się w gronie naszych 
partnerów.

Sponsoring w odróżnieniu od 
reklamy daje możliwość 
bezpośredniego kontaktu z 
widzem i potencjalnym klientem.

Fakt, że sport jest powszechny i 
cieszy się dużym 
zainteresowaniem, ułatwia 
partnerom klubów sportowych w 
dotarciu do określonej grupy 
klientów.

Nasza działalność w liczbach
Obserwujących - 2300
Średni zasięg każdego posta - 2200 osób
Zasięg najpopularniejszych wydarzeń – 90tys osób

180 zawodników, 360 rodziców i opiekunów
9 trenerów, 4 asystentów
200 rozegranych w sezonie 2018/2019 meczy, sparingów i turniejów
10 sponsorów i partnerów, 4 darczyńców

5 lokalizacji - 2 hale sportowe do dyspozycji na bazie umowy, na okres jesienno-
zimowy, 1 orlik, 2 boiska trawiaste, trzeci obiekt z naturalną murawą w przygotowaniu



Pakiety sponsorskie

PREMIUM

CZERWONY BIAŁY CZARNY

CELOWY PARTNERSKI

Zachęcamy do wybrania jednego z gotowych pakietów, w ramach których sponsor/partner
wspiera nasze Stowarzyszenie, stając się tym samym jego honorowym członkiem, natomiast
Stowarzyszenie wspiera partnerów zapewniając odpowiedni poziom świadczonych usług o
zakresie dostosowanym do wybranego modelu. Wszystkie środki - finansowe, rzeczowe, czy też
usługi, które pozyskujemy od naszych partnerów w 100% przeznaczamy na cele zgodne z naszym
statutem, a najważniejsze z nich to: rozwój fizyczny, rozwój mentalny i kształtowanie charakterów
naszych zawodników, zakup, utrzymanie i wynajem infrastruktury potrzebnej do prowadzenia
klubu piłkarskiego oraz realizacji programu szkoleń na odpowiednim poziomie, a także na
wynagrodzenia naszych trenerów.

Kwoty wsparcia w naszych pakietach sponsorskich zaczynają się już od 200PLN/mc.



Pakiety sponsorskie
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Minimalny okres trwania umowy

Umowa na 12 miesięcy

Oficjalny certyfikat – sponsor / darczyńca

Logotyp firmowy wraz z opisem na stronie www.apntalent.pl

Logotyp firmowy na plakatach, ulotkach i dyplomach

Logotyp firmowy na banerach Akademii

Oficjalna informacja o podpisaniu umowy partnerskiej – na stronie 
www, na stronie facebook

Notatka biznesowa dotycząca partnera na stronie www.apntalent w 
dziale partnerzy

Ruchomy baner na stronie głównej www

Logotyp na koszulkach meczowych - strefa A

Logotyp na koszulkach meczowych - strefa B

Możliwość prezentacji własnego baneru podczas oficjalnych spotkań, 
meczów i turniejów

Organizacja turniejów pod patronatem i nazwą firmy / marki

Oficjalne, bezpłatne zaproszenia na wydarzenia i spotkania 
integracyjne – bal, majówka i wiele innych



Pakiety sponsorskie

Strefa AStrefa A

Strefa B



Pakiety sponsorskie

Umowa
Kwota wsparcia 

(miesięczna)

Pakiet PREMIUM 12 miesięcy od 2000PLN

Pakiet CZERWONY 12 miesięcy 1500PLN

Pakiet BIAŁY 6 lub 12 miesięcy 500PLN

Pakiet CZARNY 6 lub 12 miesięcy 200PLN



Pakiety partnerskie
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Sponsoring odzieży trenerskiej

Sponsoring szkoleń trenerskich

Sponsoring konkretnej grupy wiekowej

Sponsoring wydarzenia

Dofinansowanie obozów sportowych

Dofinansowanie udziału w turniejach zagranicznych

Partner medialny

Partner gastronomiczy / eventowy

Partner logistyczny

Partner Medyczny / Zdrowotny

Dowolny pomysł ?

Umowa podpisywana na konkretny CEL, finalną kwotę wsparcia szacujemy na 
bazie odpowiadającej tej kwocie pakiet sponsorski (czerwony, biały, czarny), 
okres obowiązywania również

Umowa podpisywana na świadczenie konkretnych usług, finalną kwotę wsparcia 
szacujemy na bazie odpowiadającej tej kwocie pakiet sponsorski (czerwony, 
biały, czarny), okres obowiązywania również



Pytania?

Kontakt i pełna oferta :

Akademia Piłki Nożnej TALENT
ul.Henryka Pobożnego 26A, 55-100 Trzebnica

Telefon: +48 661 206 758  Telefon: +48 601 792 800
akademia@apntalent.pl, https://www.facebook.com/APNTalent

Łukasz Alama
+48 661 206 758

Witold Strach
+48 519 019 409

sponsoring@apntalent.pl


