Narciarstwo to nasza pasja

Oferta współpracy
sponsorskiej

Kim jesteśmy ?
Jesteśmy pierwszym (rok założenia 1995), największym
(ponad 130 zawodników) i najbardziej utytułowanym
klubem narciarskim w Poznaniu. Nasi zawodnicy
odgrywają czołowe role w zawodach ogólnopolskich,
regionalnych, jak i tych organizowanych w Poznaniu.
To efekt naszej wieloletniej pracy oraz pasji do
narciarstwa.

Nasi wybitni wychowankowie
Mateusz Garniewicz - do niedawna czołowy polski
narciarz, który jako zawodnik KS Malta-Ski startował
w zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014
roku. Uczestniczył również w Mistrzostwach Świata
w Schladming w 2013 roku.
❖ Anna Ogarzyńska, rywalizowała m.in. w zawodach
Pucharu Europy. Od kilku lat jest trenerem Polskiej
Kadry Paraolimpijskiej i jednocześnie przewodnikiem
w zawodach dla niewidomych i niedowidzących. W
parze z Maciejem Krężelem zdobyła Puchar Europy
oraz startowała w Mistrzostwach Świata i Igrzyskach
Olimpijskich.
❖ Piotr
Ogarzyński,
brat
Ani,
obecnie
jest
koordynatorem szkolenia w naszym klubie. Jako
zawodnik w latach 1998-2005 czterokrotny
Akademicki Mistrz Polski, trzykrotnie szósty na
Mistrzostwach Polski. Klasyfikowany w pierwszej
dziesiątce
zawodów
Akademickiego
Pucharu
Europy.
❖ Kacper
Kowalski, czołowy narciarz młodego
pokolenia. Drugi zawodnik klasyfikacji generalnej
Młodzieżowego Pucharu Polski oraz złoty medalista
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa
Polski). Przed nim kolejne wyzwania - starty w silnie
obsadzonych zawodach rangi FIS.
❖

Malta FUN
Sukcesów i długiej historii klubu
nie byłoby bez szkolenia
najmłodszych. W naszym
klubie działa szkółka Malta
Fun, w której młodsze dzieci
oswajają się ze stokiem i
nartami. Kolejnym krokiem jest
przejście do grup sportowych,
gdzie z sukcesami doskonalą
swoje umiejętności.

Grupy sportowe
Z sezonu na sezon młodzi

zawodnicy przechodzą kolejne
szczeble, doskonaląc swoją
technikę
i
zwiększając
dynamikę.

Grupy sportowe w naszym
klubie
to
wiele
młodych
talentów, które z dużą pasją i
zaangażowaniem przygotowują
się do zawodów i sukcesywnie
zwiększają formę.

Grupa RACE
W strukturach klubu mamy wyselekcjonowaną 20 osobową grupę racingową
najambitniejszych zawodników, którzy regularnie startują zarówno w zawodach amatorskich,
Grand Prix i Pucharze Poznania, Mistrzostwach Wielkopolski, Lidze Śląskiej, Małopolskiej i
Sudeckiej po Młodzieżowy Puchar Polski, Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży i zawody
międzynarodowe.

Sukcesy
Obecnie nasi zawodnicy odnoszą sukcesy w
najważniejszych ligach alpejskich w Polsce. W
ubiegłym sezonie jedna z naszych zawodniczek
wygrała klasyfikację generalną Śląskiej Ligi Dzieci
i Młodzieży zwyciężając z zawodniczkami z
polskim gór. W obecnym sezonie kolejni nasi
zawodnicy startują w Lidze Małopolskiej, Lidze
Śląskiej oraz w Sudeckiej Lidze Narciarskiej. W
tej ostatniej, w której w tym sezonie startujemy w
każdej z edycji, nasi zawodnicy zajmują czołowe
miejsca w klasyfikacji generalnej poszczególnych
kategorii wiekowych. Są na dobrej drodze do
wygrania generalnej klasyfikacji w niektórych
kategoriach. To dla nas powód do satysfakcji i
dumy, że zawodnicy poznańskiego klubu
odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej.

W zamian za wsparcie, które przeznaczymy na rozwój naszych
zawodników oraz zakupy niezbędnego sprzętu, oferujemy wiele możliwości
promocji marki:

Logo sponsora na
tyczkach gigantowych
❖ Logo sponsora na busie
klubowym
❖ Logo sponsora na kurtkach
klubowych zawodników
❖ Logo sponsora na kurtkach
i płaszczach trenerskich
❖

Promocja online
Logo na stronie www.maltaski.pl z możliwością
przekierowania na stronę
sponsora
❖Oznaczanie i hashtagi w
social mediach
❖Oficjalny profil na FB
❖

https://www.facebook.com/
KlubNarciarskiMaltaSkiPoz
nan/
Oficjalny profil na
Instagramie
klub_sportowy_maltaski

❖

Public relations i eventy
❖

❖

❖

Zmieszczenie loga (nazwy) sponsora
na wszelkich wydawnictwach
związanych z klubem (np. plakaty,
broszury, kalendarze)
Utożsamienie się ze sponsorem
podczas wywiadów, notatek
prasowych oraz relacji z zawodów
Reklama podczas zawodów i pikniku
kończących sezon narciarski w
kwietniu

Zaznaczamy, że nasza oferta nie
wyczerpuje
wszystkich
możliwości
komunikowania marki. Jesteśmy otwarci
na każdą Państwa propozycję.

Formy współpracy
Naszą współpracę proponujemy oprzeć o
dopasowane do Państwa potrzeb i możliwości.

elastyczne

rozwiązania

Przykładowe pakiety:
Sponsor strategiczny – korzysta z wszystkich dostępnych wariantów –
proponowana kwota wsparcia od 15.000,00 zł na sezon
Sponsor – korzysta z wybranych możliwości promocyjnych – kwota od 3000 zł
na sezon
Ostateczne
negocjacji.

wsparcie

zostaje

ustalone

na

podstawie

indywidualnych

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Współpraca z naszym klubem to nie tylko
możliwość wzmacniania marki firmy,
poprzez
promowanie
coraz
popularniejszej i silnie rozwijającej się
dyscypliny jaką jest narciarstwo alpejskie.
To również istotne wsparcie młodych,
utalentowanych zawodników z nizin,
którzy ze mają utrudniony dostęp do
optymalnych warunków treningowych.

Osoba do kontaktu:
Jerzy Woźniak
Prezes Zarządu Klubu
tel. 502 160 595
email: klub@malta-ski.pl

