
OFERTA SPONSORSKA
KLUBU SPORTOWEGO
JAGUAR GDAŃSK



Szanowni Państwo,
przedstawiamy ofertę sponsorską Klubu Sportowego Jaguar Gdańsk.  

Jaguar Gdańsk to rozwijający się klub piłkarski zajmujący się szkoleniem 
piłkarskiej młodzieży. Posiadamy drużynę seniorów oraz kilkanaście grup 
młodzieżowych w wieku od 7 do 18 roku życia. Cały czas rozwijamy także 
własną infrastrukturę.

Misją klubu jest zabawa, nauczanie, doskonalenie, trenowanie, wychowanie 
przez sport dzieci i młodzieży z Gdańska poprzez wysokiej jakości
organizację szkolenia piłkarskiego przez wykwalifikowaną i kompetentną
kadrę trenerską.



Jaguar Gdańsk powstał w 1981 roku.
Jednym z założycieli był Andrzej Piotrowski. Od samego początku klub 
posiadał dwie sekcje: piłkarską i wędkarską.

Obie sekcje działały na poziomie amatorskim do roku 2009 kiedy to Bartosz
Skrzeczowski i Michał Jadanowski postanowili zarządzać stowarzyszeniem.
W roku 2009 Jaguar rozpoczął współpracę z Jackiem Paszulewiczem
w zakresie rozwoju akademii piłkarskiej.

Wraz z rozwojem akademii postawiono na awans sportowy drużyny
seniorów, która awansowała z B klasy do IV ligi. Akademia posiada
największą liczbę drużyn juniorskich w całej pomorskiej piłce. Ilość 
trenujących piłkarzy w Jaguarze zbliża się do 600 zawodników.

HISTORIA



42745 minut trenuje nasza Akademia tygodniowo

60.000 m.kw przeznaczonych tylko pod piłkę nożną

5 boisk piłkarskich ( w tym 2 zadaszone )

22 zespoły zgłoszone do rozgrywek
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

510 zawodników zgłoszony do rozgrywek
w 14 kategoriach wiekowych

22 trenerów z dyplomami UEFA Youth, A, B i C

LICZBY JAGUARA



DRUŻYNA Reklamuj się z naszymi drużynami!
Zostań Sponsorem wybranej drużyny!
W rozgrywkach Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej uczestniczą 22 zespoły:

•	 1 w lidze IV
•	 5 w ligach wojewódzkich
•	 5 w ligach gdańskich
•	 11 w turniejach związkowych



Przód i tył

Czapeczki

Plecak, torba treningowa 

Stroje sztabu szkoleniowegoPrzód i tył

Odzież treningowa
Wykorzystanie 
wizerunku drużyny

Wykorzystanie 
wizerunku trenerów
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Baza treningowa i obiekty 
sportowe znajdują się w Gdańsku 
przy ul. Budowlanych.

•	 2 x boisko naturalne
•	 1 x boisko sztuczne
•	 2 x boisko pod Halą

OBIEKT



Outdoor.
10 ekspozycji od strony
ul. Budowlanych

Hala z zewnątrz.
Łuk widoczny od strony
ul. Budowlanych 

Hala wewnątrz.
10 ekspozycji wzdłuż hali
+ ścianka sponsorska 

Flagi od ulicy

Wynajem obiektu

5 ekspozycji, 
płot za ławkami 
rezerwowych boiska 

10 ekspozycji, płot
po prawej stronie
boiska
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Reklama w Internecie jest najtańszą 
formą masowej promocji firmy.
Z Jaguarem dotrzesz do szerokiego 
grona odbiorców promoując swój 
wizerunek, a tym samym zwiększysz 
rozpoznawalność własnej marki.
Oto kilka sposobów na zareklamowanie 
Twojej firmy on-line 

INTERNET



Baner - cały serwis, 
strona główna
i aktualności

Newsletter

Posty w mediach 
społecznościowych

Stopka i zakładka 
sponsorska

Artykuł
sponsorowany Mailing
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Baltic Football Cup to cykl turniejów młodzieżowych odbywający się
na obiektach piłkarskich Trójmiasta. W imprezie co roku bierze udział
kilkadziesiąt drużyn z całej Polski, a także zagranicznych. Zależy nam
na stałym podnoszeniu poziomu organizacyjnego i sportowego.
Pragniemy Państwa zainteresować wsparciem turnieju. Środki pozyskane
ze sponsoringu pozwolą nam zapraszać więcej drużyn młodzieżowych
z europejskich klubów, a to da możliwość sprawdzenia na ich tle swoich
umiejętności młodym piłkarzom z Polski.

Nośniki reklamowe dla sponsora:

•	 banery reklamowy
•	 spot dźwiekowy
•	 sponsor nagrody głównej

•	 sponsor nagrody indywidualnej
•	 komunikaty spikera
•	 baner na stronie internetowej

BALTIC FOOTBALL CUP 



Sport odznacza się wieloma pozytywnymi cechami, z którymi każdy sponsor
chciałby być utożsamiany. Promocja poprzez sport od zawsze była jedną
z najskuteczniejszych form budowania wartości nowoczesnej firmy.
Piłka nożna stoi na czele najbardziej popularnych dyscyplin sportowych
w Polsce i na świecie.
Wierzymy, że po zapoznaniu się z ofertą, będziecie mogli Państwo podjąć 
świadomą decyzję o współpracy z nami. Serdecznie zapraszamy!



ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

JAGUAR GDAŃSK
ul. Budowlanych 49/5
82-298 Gdańsk

email: info@jaguargdansk.pl
tel.: +48 661 912 484
www.jaguargdansk.pl




