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Szanowni Państwo,

w imieniu zarządu TS Sokół Aleksandrów Łódzki pozwalamy sobie złożyć na Państwa 
ręce propozycję współpracy mającą na celu finansowe wsparcie naszej działalności.
Grupa oddanych i wiernych kibiców, a także życzliwość i przychylność władz lokalnych 
nie wystarczają w obecnych czasach, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie organi-
zacji, jaką jest klub piłkarski. Z tego względu sponsorzy – ich wiedza oraz pomoc 
finansowa i rzeczowa są nieodzownym wsparciem     w codziennej działalności. Firmy, 
instytucje, przedsiębiorstwa coraz częściej i chętniej zaczynają korzystać z narzędzia, 
jakim jest marketing sportowy. Sport staje sią bowiem kluczowym elementem budo-
wania i umacniania pozytywnego wizerunku firmy, a emocje związane z rywalizacją 
sportową wzmacniają efekty działań marketingowych, podnosząc jednocześnie ich 
skuteczność. Nasz klub dostrzega i docenia dwustronne możliwości tkwiące w konse-
kwentnych i zaplanowanych działaniach z zakresu sponsoringu sportowego. Staramy 
sią, aby korzyści płynące z naszej współpracy rozkładały się równomiernie, przyno-
sząc jak najwięcej pozytywnych efektów dla każdej ze stron. Zależy nam na budowa-
niu trwałych relacji i utrzymywaniu stałej współpracy. Wyznajemy zasadę, że najlep-
sze efekty przynosi długotrwałe zaangażowanie firmy w sponsoring klubu sportowe-
go. Podstawą naszych działań jest partnerska i profesjonalna rozmowa, dzięki której 
jesteśmy w stanie precyzyjnie określić potrzeby i wybrać optymalne sposoby realiza-
cji oczekiwań obydwu stron. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy tworzyć siłę TS 
Sokół Aleksandrów Łódzki, przyczyniając się do jej sukcesów sportowych.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Kośla – Prezes Zarządu
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Towarzystwo Sportowe Sokół

Rok powstania: 1998 

Barwy klubu: zielono-białe 

Władze klubu: 

Prezes Zarządu: Paweł Kośla 

Wiceprezes: Piotr Sikora 

Skarbnik: Grzegorz Krysiak 

Sekretarz: Grzegorz Adamski 

Członkowie zarządu: Przemysław Człapiński, Bogdan Lewandowski 

Kierownik klubu: Daniel Dębowski 

Sekcja karate: Radosław Olczyk 

Redakcja strony: Kamil Nowacki 

Stadion MOSiR

Obecnie Towarzystwo Sportowe Sokół korzysta z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji mieszczących się w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy 11 listopada 98. 

Pojemność stadionu: 2000 miejsc siedzących
Wymiary boiska głównego:101x69 m 
Ośrodek MOSiR-u to malowniczo położony teren o powierzchni 10 ha. Pagórkowato 
ukształtowany teren stanowi niemal część pobliskiego rezerwatu przyrody. Licznie 
zamieszkujące ptactwo jest dodatkową atrakcją, zwolenników kontaktu z przyrodą. 
Ponadto, w bliskiej okolicy stadionu znajduje się Muszla Koncertowa, wkomponowana 
w masyw leśny, stwarzająca niepowtarzalny klimat oraz dająca możliwość organizacji 
masowych imprez plenerowych i sportowo-rekreacyjnych. 
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pełne trybuny 
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Współpraca – zostań partnerem Sokoła!

Sponsoring sportowy rozwija się niezwykle dynamicznie zarówno na świecie, jak          
i w Polsce. Według badań PriceWaterhouseCoopers, wartość sponsoringu i merchan-
disingu sportowego na świecie wyniosła w 2011 r. około 60 mld dolarów, co stanowi 
wzrost o 25% w stosunku do roku ubiegłego. I może nikogo by to specjalnie nie zdzi-
wiło, gdyby nie fakt, że zewsząd docierają do nas informacje o kryzysie, który siłą 
rzeczy odbija się także na budżetach promocyjnych firm z całego globu. Gdy spojrzy-
my na polskie podwórko, zobaczymy, że tutaj też nie jest najgorzej. W 2008 r. wartość 
ekspozycji marek sponsorów sportu w samej telewizji wyniosła 1,65 mld zł (dane Pen-
tagon Research) i, tym samym, wzrosła o niemal 70%. Co więcej, dane z pierwszych 
miesięcy obecnego roku wskazują, że pomimo powszechnie panującego wśród mar-
keterów strachu przed wydawaniem pieniędzy na promocję, nie ma się co spodziewać 
znaczącego spadku tej wartości. Wydaje się, że po prostu na chwilę się ustabilizuje. 
Skąd w takim razie bierze się to zainteresowanie marketerów sponsoringiem sporto-
wym? Powodów jest wiele, poniżej podajemy te najważniejsze:

Zaangażowane emocje
Jednym z najczęściej wymienianych czynników, decydujących o efektywności spon-
soringu sportowego, są emocje towarzyszące zmaganiom sportowców. Według bada-
czy, to właśnie one powodują, iż eksponowane na stadionach czy na strojach zawod-
ników logotypy marek są lepiej przyswajane przez nasz umysł. Skutkuje to wzrostem 
świadomości marki wśród kibiców. Gdy zaangażowanie marki w sponsoring jest dłu-
gotrwałe, stopień znajomości sponsora wśród kibiców potrafi być naprawdę wysoki. 
Tak jest m. in. w przypadku związku Plusa z polską siatkówką czy Red Bulla z Adamem 
Małyszem.

Nienachalna promocja
Ważne jest również, że sponsoring (nie tylko sportowy) jest bardzo dobrze przyjmo-
wany przez konsumentów. W dobie powszechnej irytacji natrętną reklamą, zwłaszcza 
telewizyjną, sponsoring odbierany jest jako nienachalna forma promocji, a bandy 
reklamowe sponsorów dookoła boisk i logotypy marek na koszulkach zawodników są 
już uznawane za naturalne elementy widowiska sportowego. Dodatkowo, odbiorcy 
zawodów sportowych obcują z marką przez cały czas trwania widowiska, nie mają 
możliwości wyłączenia reklamy. To olbrzymia przewaga sponsoringu nad tradycyjną 
reklamą telewizyjną, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskiem zappingu, polegającym 
na przełączaniu kanału bądź wychodzeniu z pokoju na czas trwania reklam.

Uniwersalne wartości
Trzecim powodem, dla którego warto zainwestować w sponsoring sportowy, są pozy-
tywne skojarzenia z nim związane. Oczywiście różnią się one między sobą w zależno-
ści od dyscypliny sportowej, jednak część wartości kojarzonych ze sportem jest uni-
wersalna. Możemy do nich zaliczyć m. in.: wytrwałość, wytrzymałość, moc, doskonałą 
technikę, dynamikę, zdrowie oraz zwycięstwo. Niewątpliwie wiele marek chciałoby 
być kojarzonych, choć z niektórymi z nich. 
Jako kolejny z podstawowych motywów inwestycji w sport można podać stosunkowo 
niski koszt tej formy promocji, co może być jedną z przyczyn, dla których sponsoring 

radzi sobie w dobie kryzysu lepiej niż inne narzędzia promocji. Koszt dotarcia z prze-
kazem promocyjnym do określonej liczby odbiorców jest niższy chociażby dlatego, że 
często logo marki pojawia sią w środkach masowego przekazu bez wysiłku sponsora 
bądź sponsorowanego. Robią to za nich same media, przeprowadzając transmisje, 
wywiady z zawodnikami, zamieszczając zdjęcia i relacje z imprez sportowych. W ten 
sposób z logotypem sponsora obcują tysiące. W przypadku sponsorów tytularnych 
dochodzi do tego wymienienie nazwy marki bądź firmy w każdej wzmiance o sponso-
rowanym klubie lub imprezie sportowej.

Nasz klub poszukuje Oficjalnego Sponsora, ale z chęcią także podejmiemy współpra-
cę partnerską.

Sponsor 
Jeżeli Państwa firma chciałaby zostać naszym Sponsorem w zamian oferujemy:
wykorzystywanie nazwy i znaku klubu w działaniach z zakresu marketingu, reklamy     
i public relations, 
umieszczenie logo firmy na strojach meczowych, 
umieszczenie wokół boiska tablic reklamowych, 
umieszczenie logo firmy w miejscach przez Państwa zaproponowanych, 
umieszczenie logo firmy na wszelkich materiałach poligraficznych związanych z funk-
cjonowaniem klubu oraz wykorzystywanymi w ramach organizacji i promocji poszcze-
gólnych wydarzeń w których brać będą udział drużyny klubowe (papier firmowy, 
zaproszenia, plakaty, szaliki klubowe), 
umieszczenie logo firmy na oficjalnej stronie internetowej klubu, 
gwarancję wyłączności branżowej.

Partner 
Jeżeli Państwa firma chciałaby zostać naszym Partnerem w zamian oferujemy: 
wykorzystywanie nazwy i znaku klubu w działaniach z zakresu marketingu, reklamy     
i public relations, 
umieszczenie na bandach wokół boiska tablic reklamowych, 
umieszczenie logo firmy na wszelkich materiałach poligraficznych wykorzystywanych 
w ramach organizacji i promocji poszczególnych wydarzeń, w których brać będą 
udział drużyny klubowe (papier firmowy, bilety meczowe, zaproszenia, plakaty), 
umieszczenie logo firmy na oficjalnej stronie internetowej klubu. 
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Wizualizacja powierzchni reklamowych
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Towarzystwo Sportowe Sokół
95-070 Aleksandrów Łódzki 
ul. 11-go Listopada 98 

Biuro klubu: 
e-mail: biuro@tssokol.pl 
tel/fax 42 712 02 33 

Niniejsza oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumie-
niu kodeksu cywilnego lub innych przepisów, a stanowi co najwyżej zaproszenie do 
prowadzenia rokowań i negocjacji. Wszystkie wykorzystane nazwy, koncepcje, logo, 
znaki i inne elementy mogące stanowić przedmiot praw autorskich bądź pokrewnych 
lub innych praw niematerialnych są zastrzeżonymi elementami chronionymi stosow-
nymi przepisami i obowiązuje całkowity zakaz ich dalszego nieuprawnionego wyko-
rzystania. Jednocześnie wskazujemy, że wszystkie informacje zawarte w ofercie są 
przekazywane Państwu jako całkowicie poufne i prosimy o ich nieujawnianie                   
i nieprzekazywanie innym osobom (art. 72 kc).

Oferta sponsorska




