
Zagłębie Sosnowiec

Sekcja Hokeja na Lodzie



Zagłębie Sosnowiec, to drużyna hokejowa z tradycjami. Składa się ona
z młodych i ambitnych zawodników, którzy chcieliby sięgać po

najwyższe cele i osiągać sukcesy zarówno na arenie polskiej jak i
międzynarodowej. Jesteśmy na etapie budowy zespołu, który mógłby

rywalizować z drużynami ze szczytu tabeli Polskiej Hokej Ligi
(najwyższa liga rozgrywkowa w Polsce).

 



W niedalekiej przyszłości planowane jest przeniesienie naszej hokejowej drużyny na
obiekt w Zagłębiowskim Parku Sportowym, którego budowa zbliża się ku końcowi.

Sezon zasadniczy rozpoczynamy we wrześniu bieżącego roku, na Stadionie Zimowym
przy ulicy Zamkowej, gdzie również nie brakuje miejsca na współpracę oraz reklamę

dla naszych sponsorów i partnerów.



Dla naszych sponsorów przygotowaliśmy szeroką ofertę, 
z której każdy wybierze coś dla siebie.



Unikatowa i widowiskowa dla
umieszczenia logotypu firmy
forma reklamy. 
W zależności od kształtu loga,
jesteśmy w stanie dopasować i
zaprojektować go tak, aby
spełniał Państwa oczekiwania.

 Reklama na bandach i tafli lodowiska,banery
pod kopułą lodowiska



Rozmieszczenie reklam
na bandach oraz płycie lodowiska

Stadion Zimowy, ul. Zamkowa 4



Reklama na bramie przed
wejściem VIP

Reklama na bramie jest widoczna dla
wszystkich karnetowiczów oraz gości VIP

hokejowej Sekcji Zagłębia Sosnowiec.



Reklama na koszulkach i
spodenkach zawodników

Reklama będzie
umieszczona na strojach

domowych jak i
wyjazdowych, dzięki

czemu dotrze do dużo
większej liczby odbiorców

w całej Polsce. 



Tablica przyjaciół Zagłębia Sosnowiec
Jest to forma reklamy dla mniejszych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, które

chciałyby wesprzeć sosnowiecką drużynę hokejową.



To nie koniec...
W naszej ofercie przygotowaliśmy wiele innych rozwiązań.

Państwa firma może zostać sponsorem tytularnym/ sponsorem głównym/
sponsorem drużyny/ sponsorem wybranego zawodnika drużyny hokejowej Zagłębie

Sosnowiec, sponsorem wybranego meczu.
 

Jesteśmy elastyczni i otwarci na wszelkie propozycje z Państwa strony.
Do każdej współpracy podchodzimy indywidualnie.



Sponsor Tytularny
- Nazwa firmy przed nazwą klubu Zagłębie sosnowiec we wszelkich mediach,
- 6 reklam na bandach,
- 4 banery pod kopułą lub na ścianie lodowiska,
- reklama przed lodowiskiem 24/7,
- 2 reklamy na płycie lodowiska,
- 4 logotypy na "Tablicy Przyjaciół Zagłębia",
- reklama na bramie przed wejściem VIP,
- duża reklama na koszulkach, spodenkach i kaskach meczowych,
- reklama na parkanach bramkarzy,
- reklama na telebimie,
- reklama we wszystkich materiałach poligraficznych,
- reklama na stronie oraz w mediach społecznościowych klubu,
- specjalny spot reklamowy zamieszczany w mediach społecznościowych .



Sponsor Główny
- 4 reklamy na bandach
- 2 banery pod kopułą lub na ścianie lodowiska
- reklama przed lodowiskiem 24/7
- 2 reklamy na płycie lodowiska
- 4 logotypy na "Tablicy Przyjaciół Zagłębia"
- reklama na bramie przed wejściem VIP
- duża reklama na koszulkach, spodenkach i kaskach meczowych
- reklama na telebimie
- reklama we wszystkich materiałach poligraficznych
- reklama na stronie oraz w mediach społecznościowych klubu
- specjalny spot reklamowy zamieszczany w mediach społecznościowych 



Sponsor
- 2 reklamy na bandach
- 2 banery pod kopułą lub na ścianie lodowiska
- reklama przed lodowiskiem 24/7
- 2 reklamy na płycie lodowiska
- 2 logotypy na "Tablicy Przyjaciół Zagłębia"
- reklama na bramie przed wejściem VIP
- reklama na koszulkach, spodenkach i kaskach meczowych
- reklama na telebimie
- reklama we wszystkich materiałach poligraficznych
- reklama na stronie oraz w mediach społecznościowych klubu
- specjalny spot reklamowy zamieszczany w mediach społecznościowych 



Zagłębie SA
Sekcja Hokeja na Lodzie

Ul. Zamkowa 4
41-200 Sosnowiec

Dyrektor Sekcji Hokeja na Lodzie 
Piotr Majewski 
Tel: 608 580 382

E-mail: piotr.majewski@zaglebie.eu


