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Oferta współpracy  

 
 
• Sponsor Strategiczny 
• Sponsor Złoty 
• Sponsor Srebrny 
• Sponsor  
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SPONSOR STRATEGICZNY 
1 000 000 – 1 500 000 zł  

w zależności od uzgodnionego celu 
 

 Tytuł Sponsora Strategicznego  
oraz prawo do wykorzystania nazwy klubu w postaci następującego sformułowania: „Sponsor 
Strategiczny Energa Toruń” w publikacjach własnych, materiałach reklamowych (TV, radio, prasa), 
działaniach PR oraz w kreowaniu nowych oraz istniejących już produktów. 

 Nazwa drużyny  
Nazwa sponsora na pierwszym miejscu w nazwie drużyny. 

 Stroje drużyny 
Logotyp sponsora na przedniej lub tylnej centralnej części stroju sportowego (stroje meczowe, 
treningowe oraz dresy) – pierwszeństwo wyboru miejsca ma Sponsor Strategiczny. 

 Prawa do wykorzystania herbu drużyny i wizerunku zawodniczek  
Prawo do wykorzystania herbu i określonych elementów identyfikacji wizualnej klubu oraz prawo do 
wykorzystania wizerunku wszystkich zawodniczek i trenerów: w publikacjach własnych, w materiałach 
reklamowych (TV, radio, prasa), w działaniach PR, w kreowaniu nowych oraz istniejących już 
produktów oraz w tworzeniu i dystrybucji linii gadżetów opartych o herb i identyfikację wizualną 
klubu. 

 Kontakt z mediami 
o Klub zobowiązany jest do prezentacji wizualnej oraz werbalnej Sponsora w wywiadach  

i informacjach o życiu i działaniach klubu, 
o Prawo do wzięcia udziału w konferencjach prasowych organizowanych przez klub, 
o Specjalna konferencja prasowa z uroczystym podpisaniem umowy. 

 Promocja w hali sportowej Klubu w Toruniu  
o Logotyp sponsora na płycie boiska w hali sportowej w Toruniu, w której rozgrywane są mecze, 
o Reklama na roller posterach lub bandach diodowych otaczających boisko sportowe z trzech 

stron, 
o Sześć banerów o wymiarach 1x3 m umieszczone za koszem oraz trybuną "sędziowską", 
o Baner na elewacji hali, 
o 30-sekundowy spot reklamowy emitowany przed meczem, w przerwie oraz po meczu 

(łącznie: 3 emisje) oraz podziękowanie wygłaszane podczas meczów przez spikera, 
o Możliwość prowadzenia własnej akcji promocyjnej wśród kibiców w czasie meczów,  
o 6 karnetów VIP oraz pakiet 30 biletów dla pracowników na każdy mecz. 

 

 Promocja zewnętrzna  
o Logotyp sponsora na autobusie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu wraz z reklamą 

drużyny, 
o Logotyp sponsora na citylightach  - 6 miesięcy ekspozycji, 
o Logotyp sponsora przez cały sezon na billboardach sponsorskich zapowiadających mecze  

w jednym z dzienników lokalnych wraz z kilkakrotnym tekstem o sponsorze, 
o Rząd logotypów na tablicy stanowiącej tło do konferencji prasowych i wywiadów 

telewizyjnych, 
o Logotyp na plakatach, karnetach oraz na biletach wstępu, 
o Logotyp na wszystkich pozostałych nośnikach, na których będą komunikowane informacje  

o klubie: foldery, ulotki prezentujące skład klubu oraz na wszystkich materiałach promujących 
Klub i drużynę, 
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o Nazwa sponsora w nazwie oficjalnej strony internetowej Logotyp sponsora na oficjalnej 
stronie internetowej klubu wraz z bezpośrednim linkiem do strony firmowej Sponsora, 

o Prawo do wykorzystania powierzchni reklamowej na oficjalnej stronie klubu oraz prawo 
wykorzystania jej do przeprowadzenia akcji promocyjnych w ramach własnych działań 
reklamowych, 

o Uczestnictwo zawodniczek w eventach firmowych, np. targi, spotkania z kontrahentami jeśli 
nie będzie to kolidować z rozgrywkami. 

 
 

LOGO sponsora Strategicznego 
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SPONSOR ZŁOTY  

300 000 zł 

 Tytuł Sponsora Złotego  
oraz prawo do wykorzystania nazwy klubu w postaci następującego sformułowania: „Sponsor Złoty 
Energa Toruń” w publikacjach własnych, materiałach reklamowych (TV, radio, prasa), działaniach PR 
oraz w kreowaniu nowych oraz istniejących już produktów. 

 Stroje drużyny 
 Logotyp sponsora na przedniej lub tylnej części stroju meczowego – pierwszeństwo wyboru miejsca  

ma Sponsor Strategiczny. 

 Prawo do wykorzystania herbu drużyny i wizerunku zawodniczek 
Prawo do wykorzystania herbu i określonych elementów identyfikacji wizualnej klubu oraz prawo do 
wykorzystania wizerunku trzech zawodniczek: w publikacjach własnych, w materiałach reklamowych 
(TV, radio, prasa), w działaniach PR, w kreowaniu nowych oraz istniejących już produktów  
oraz w tworzeniu i dystrybucji linii gadżetów opartych o herb i identyfikację wizualną klubu. 
 

 Kontakt z mediami 
o Klub zobowiązany jest do prezentacji werbalnej Sponsora w wywiadach i informacjach o życiu 

i działaniach klubu, 
o Prawo do wzięcia udziału w konferencjach prasowych organizowanych przez klub. 

 

 Promocja w hali sportowej Klubu w Toruniu  
o Reklama na roller posterach lub bandach diodowych otaczających boisko sportowe z trzech stron, 
o Dwa banery o wymiarach 1x3 m umieszczone za koszem oraz trybuną "sędziowską", 
o 10-sekundowy spot reklamowy emitowany przed meczem, w przerwie oraz po meczu (łącznie: 3 

emisje) oraz podziękowanie wygłaszane podczas meczów przez spikera, 
o Możliwość prowadzenia własnej akcji promocyjnej wśród kibiców w czasie meczów,  
o 4 karnety VIP oraz pakiet 10 biletów dla pracowników na każdy mecz. 

 

 Promocja zewnętrzna  
o Logotyp sponsora na citylightach - 6 miesięcy ekspozycji, 
o Logotyp sponsora przez cały sezon na billboardach sponsorskich zapowiadających mecze  

w jednym z dzienników lokalnych wraz z jednokrotnym tekstem o sponsorze, 
o Rząd logotypów na tablicy stanowiącej tło do konferencji prasowych i wywiadów telewizyjnych, 
o Logotyp na plakatach, karnetach oraz      na biletach wstępu, 
o Logotyp na wszystkich pozostałych nośnikach, na których będą komunikowane informacje o 

klubie: foldery, ulotki prezentujące skład klubu, 
o Logotyp sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu wraz  

z bezpośrednim linkiem do strony firmowej Sponsora, 
o Prawo do wykorzystania powierzchni reklamowej  

na oficjalnej stronie klubu oraz prawo wykorzystania jej do przeprowadzenia akcji promocyjnych 
w ramach własnych działań reklamowych, 

o Uczestnictwo trzech wybranych zawodniczki w eventach firmowych, np. targi, spotkania z 
kontrahentami jeśli nie będzie to kolidować z rozgrywkami. 
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SPONSOR SREBRNY  

150 000 zł 

 Tytuł Sponsora Srebrnego 
oraz prawo do wykorzystania nazwy klubu w postaci następującego sformułowania: „Sponsor Srebrny 
Energa Toruń” w publikacjach własnych, materiałach reklamowych (TV, radio, prasa), działaniach PR 
oraz w kreowaniu nowych oraz istniejących już produktów. 

 Prawo do wykorzystania herbu drużyny i wizerunku zawodniczek 
Prawo do wykorzystania herbu i określonych elementów identyfikacji wizualnej klubu oraz prawo  
do wykorzystania wizerunku jednej zawodniczki: w publikacjach własnych, w materiałach 
reklamowych (TV, radio, prasa), w działaniach PR, w kreowaniu nowych oraz istniejących już 
produktów. 
 

 Kontakt z mediami 
o Klub zobowiązany jest do udzielania informacji o Sponsorze w wywiadach i informacjach  

o życiu i działaniach klubu. 
 

 Promocja w hali sportowej Klubu w Toruniu  
o Reklama na roller posterach lub bandach diodowych otaczających boisko sportowe z trzech 

stron, 
o Dwa banery o wymiarach 1x3 m umieszczone za koszem oraz trybuną "sędziowską", 
o Podziękowanie wygłaszane podczas meczów przez spikera przed meczem, w przerwie oraz  

po meczu (łącznie: 3 emisje), 
o Możliwość prowadzenia własnej akcji promocyjnej wśród kibiców w czasie meczów,  
o 4 karnety VIP oraz pakiet 10 biletów dla pracowników na każdy mecz. 

 

 Promocja zewnętrzna  
o Logotyp sponsora przez cały sezon na billboardach sponsorskich zapowiadających mecze  

w jednym z dzienników lokalnych wraz z jednokrotnym tekstem o sponsorze, 
o Rząd logotypów na tablicy stanowiącej tło do konferencji prasowych i wywiadów 

telewizyjnych, 
o Logotyp na plakatach, karnetach oraz na biletach wstępu, 
o Logotyp na wszystkich pozostałych nośnikach, na których będą komunikowane informacje  

o klubie: foldery, ulotki prezentujące skład klubu, 
o Logotyp sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu wraz z bezpośrednim linkiem  

do strony firmowej Sponsora, 
o Prawo do wykorzystania oficjalnej strony internetowej Klubu  

 do przeprowadzenia akcji promocyjnych w ramach własnych działań reklamowych, 
o Uczestnictwo wybranej zawodniczki w eventach firmowych, np. targi, spotkania  

z kontrahentami jeśli nie będzie to kolidować z rozgrywkami. 
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SPONSOR 
Pakiet I  5 000 zł miesięcznie 

 Tytuł Sponsora 
oraz prawo do wykorzystania nazwy klubu w postaci następującego sformułowania: „Sponsor Energa 
Toruń” w publikacjach własnych, materiałach reklamowych (TV, radio, prasa), działaniach PR. 

 Kontakt z mediami 
o Klub zobowiązany jest do udzielania informacji o Sponsorze w wywiadach i informacjach  

o życiu i działaniach klubu. 
o Umieszczenie informacji reklamowej sponsora podczas retransmisji meczu drużyny w TV 

Toruń 

 Promocja w hali sportowej Klubu w Toruniu  
o Reklama na 1/3 roller posterów lub band diodowych otaczających boisko sportowe, 
o Baner o wymiarach 1x3 m umieszczone za koszem lub trybuną "sędziowską", 
o Podziękowanie wygłaszane podczas meczów przez spikera przed meczem, w przerwie oraz  

po meczu (łącznie: 3 emisje), 
o Możliwość prowadzenia własnej akcji promocyjnej wśród kibiców w czasie meczów,  
o 4 karnety VIP oraz pakiet 10 biletów dla pracowników na każdy mecz. 

 Promocja zewnętrzna  
o Logotyp sponsora przez cały sezon na billboardach sponsorskich zapowiadających mecze  

w jednym z dzienników lokalnych wraz z jednokrotnym tekstem o sponsorze, 
o Rząd logotypów na tablicy stanowiącej tło do konferencji prasowych  

i wywiadów telewizyjnych, 
o Logotyp na plakatach, karnetach oraz na biletach wstępu, 
o Logotyp na wszystkich pozostałych nośnikach, na których będą komunikowane informacje  

o klubie: foldery, ulotki prezentujące skład klubu, 
o Logotyp sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu wraz z bezpośrednim linkiem  

do strony firmowej Sponsora, 
o Możliwość korzystania z wizerunku wybranej zawodniczki we własnych akcjach 

promocyjnych, 
o Uczestnictwo wybranej zawodniczki w eventach firmowych, np. targi, spotkania  

z kontrahentami jeśli nie będzie to kolidować z rozgrywkami. 
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SPONSOR 
Pakiet II  4 000 zł miesięcznie 

 
 Tytuł Sponsora 

oraz prawo do wykorzystania nazwy klubu w postaci następującego sformułowania: „Sponsor Energa 
Toruń” w publikacjach własnych, materiałach reklamowych (TV, radio, prasa), działaniach PR. 

 Kontakt z mediami 
o Klub zobowiązany jest do udzielania informacji o Sponsorze w wywiadach i informacjach  

o życiu i działaniach klubu. 
o Umieszczenie informacji reklamowej sponsora podczas retransmisji meczu drużyny w TV 

Toruń 
 

 Promocja w hali sportowej Klubu w Toruniu  
o Reklama na 1/3 roller posterów lub band diodowych otaczających boisko sportowe, 
o Baner o wymiarach 1x3 m umieszczone za koszem lub trybuną "sędziowską", 
o Podziękowanie wygłaszane podczas meczów przez spikera przed meczem, w przerwie oraz  

po meczu (łącznie: 2 emisje), 
o Możliwość prowadzenia własnej akcji promocyjnej wśród kibiców w czasie meczów,  
o 4 karnety VIP oraz pakiet 10 biletów dla pracowników na każdy mecz. 

 

 Promocja zewnętrzna  
o Logotyp sponsora przez cały sezon na billboardach sponsorskich zapowiadających mecze  

w jednym z dzienników lokalnych wraz z jednokrotnym tekstem o sponsorze, 
o Rząd logotypów na tablicy stanowiącej tło do konferencji prasowych i wywiadów 

telewizyjnych, 
o Logotyp na karnetach oraz na biletach wstępu, 
o Logotyp na wszystkich pozostałych nośnikach, na których będą komunikowane informacje  

o klubie: foldery, ulotki prezentujące skład klubu, 
o Logotyp sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu wraz z bezpośrednim linkiem  

do strony firmowej Sponsora, 
o Możliwość korzystania z wizerunku wybranej zawodniczki 

 we własnych akcjach promocyjnych, 
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SPONSOR 
Pakiet III  3 000 zł miesięcznie 

 Tytuł Sponsora 
oraz prawo do wykorzystania nazwy klubu w postaci następującego sformułowania: „Sponsor Energa 
Toruń” w publikacjach własnych, materiałach reklamowych (TV, radio, prasa), działaniach PR. 

 Kontakt z mediami 
o Klub zobowiązany jest do udzielania informacji o Sponsorze w wywiadach i informacjach  

o życiu i działaniach klubu. 
 

 Promocja w hali sportowej Klubu w Toruniu  
o Reklama na 1/6 roller posterów lub band diodowych otaczających boisko sportowe, 
o Baner o wymiarach 1x3 m umieszczone za koszem lub trybuną "sędziowską", 
o Podziękowanie wygłaszane podczas meczów przez spikera przed meczem, w przerwie oraz  

po meczu (łącznie: 1 emisja), 
o Możliwość prowadzenia własnej akcji promocyjnej wśród kibiców w czasie meczów,  
o 2 karnety VIP oraz pakiet 5 biletów dla pracowników na każdy mecz. 

 

 Promocja zewnętrzna  
o Logotyp na karnetach oraz na biletach wstępu, 
o Logotyp na wszystkich pozostałych nośnikach, na których będą komunikowane informacje  

o klubie: foldery, ulotki prezentujące skład klubu, 
o Logotyp sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu wraz z bezpośrednim linkiem  

do strony firmowej Sponsora, 
o Możliwość korzystania z wizerunku wybranej zawodniczki we własnych akcjach 

promocyjnych. 
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SPONSOR 
Pakiet IV  2 000 zł miesięcznie 

 
 Tytuł Sponsora 

oraz prawo do wykorzystania nazwy klubu w postaci następującego sformułowania: „Sponsor Energa 
Toruń” w publikacjach własnych, materiałach reklamowych (TV, radio, prasa), działaniach PR. 

 Kontakt z mediami 
o Klub zobowiązany jest do udzielania informacji o Sponsorze w wywiadach i informacjach  

o życiu i działaniach klubu. 
 

 Promocja w hali sportowej Klubu w Toruniu  
o Reklama na roller posterze otaczającym boisko sportowe z trzech stron-długość 3 mb lub 
o Baner o wymiarach 1x3 m umieszczone za koszem lub trybuną "sędziowską", 
o Podziękowanie wygłaszane podczas meczów przez spikera przed meczem, w przerwie oraz  

po meczu (łącznie: 1 emisja), 
o Możliwość prowadzenia własnej akcji promocyjnej wśród kibiców w czasie meczów,  
o 2 karnety VIP oraz pakiet 5 biletów dla pracowników na każdy mecz. 

 

 Promocja zewnętrzna  
o Logotyp na folderach i ulotkach prezentujących skład klubu, 
o Logotyp sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu wraz z bezpośrednim linkiem  

do strony firmowej Sponsora, 
o Możliwość korzystania z wizerunku wybranej zawodniczki we własnych akcjach 

promocyjnych. 
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SPONSOR 
Pakiet V  1 000 zł miesięcznie 

 
 Tytuł Sponsora 

oraz prawo do wykorzystania nazwy klubu w postaci następującego sformułowania: „Sponsor Energa 
Toruń” w publikacjach własnych, materiałach reklamowych (TV, radio, prasa), działaniach PR. 

 Kontakt z mediami 
o Klub zobowiązany jest do udzielania informacji o Sponsorze w wywiadach i informacjach  

o życiu i działaniach klubu. 
 

 Promocja w hali sportowej Klubu w Toruniu  
o Reklama na roller posterze otaczającym boisko sportowe z trzech stron-długość 3 mb lub 
o Baner o wymiarach 1x3 m umieszczone za koszem lub trybuną "sędziowską", 
o 1 karnety VIP oraz pakiet 4 biletów dla pracowników na każdy mecz. 

 Promocja zewnętrzna  
o Logotyp sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu wraz z bezpośrednim linkiem  

do strony firmowej Sponsora. 
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