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Drodzy Państwo!
Za nami cztery lata działalności Klubu Sportowego Toruń. Był to czas zarówno sukcesów jak
i porażek, radości po wygranych meczach i złości po przegranych.
W sezonie 2018 żużlowcom reprezentującym żółto-niebiesko-białe barwy nie sprzyjało
szczęście, jednak końcówka sezonu w wykonaniu naszej drużyny była imponująca. Zabrakło
jednego punktu aby awansować do rundy play Off.
Jest nam niezmiernie miło, że toruński Klub postrzegany jest jako rzetelny oraz w pełni
wypłacalny. Dzięki pracy całego zespołu, wsparciu naszych wiernych kibiców oraz Państwa
ﬁrm, możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Głęboko wierzymy, że zapał toruńskiej żużlowej rodziny, która tak niezwykle zaangażowana
jest w prace nad budowaniem silnej oraz stabilnej marki, jaką jest Klub Sportowy Toruń,
spowoduje, iż już w niedalekiej przyszłości będziemy mogli cieszyć się pięknymi chwilami
czarnego sportu w Grodzie Kopernika. Z dumą reprezentowaliśmy, reprezentujemy i nadal
będziemy reprezentować żółto- niebiesko-białe barwy.
W sezonie 2019 stawiamy na mieszankę wybuchową - doświadczeni zawodnicy
reprezentujący wysoki poziom sportowy, doskonale znający toruńskie środowisko oraz
dobrze rokująca młodzież. Wierzymy, że te połączenie sprawdzi się idealnie.
Przed nami jedenasty sezon na Motoarenie. Wraz z całym toruńskim środowiskiem żużlowym
wierzymy, że będzie to rok przełomowy, którego zwieńczeniem będą sukcesy, na które
wszyscy tak bardzo czekamy.
Jesteśmy przekonani, że Identyﬁkowanie się z Klubem Sportowym Toruń, poprzez Państwa
zaangażowanie, w zakresie sponsoringu i reklamy, przyniesie Wam korzyści marketingowe
oraz pozytywny odbiór wizerunkowy. Razem pracujemy na nasz wspólny sukces!
#NaZawszeRazem!

Z poważaniem
Ilona i Przemysław Termińscy
KS Toruń SA
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MOTOARENA TORUŃ
najpiękniejszy stadion żużlowy na świecie!
Motoarena Toruń imienia Mariana Rose została wybudowana i oddana do użytku w 2009 roku.
W nadchodzącym sezonie obchodzić będziemy w Toruniu dziesięciolecie istnienia
najnowocześniejszego stadionu żużlowego na świecie. Rok 2019 będzie więc już jedenastym
sezonem, podczas którego zawodnicy reprezentujący barwy toruńskiego klubu, swoje domowe
spotkania rozgrywać będą przy ulicy Pera Jonssona 7.
Od początku istnienia o Motoarenie mówi się w superlatywach, a międzynarodowe
imprezy żużlowe organizowane w Toruniu cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców
z całego świata. Dowodem na to jest bardzo wysoka frekwencja podczas zawodów
2018 Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland, gdzie zawody na żywo obejrzał
komplet publiczności, a bilety zostały wyprzedane z dużym wyprzedzeniem.
Motoarena jako najnowocześniejszy stadion żużlowy doskonałą opinią
nie tylko wśród kibiców czarnego sportu, ale również wśród
dziennikarzy, a przede wszystkim wśród zawodników.
zawodników.
Wielu sympatyków toruńskiej drużyny żużlowej ma nadzieję
i głęboko wierzy, że jedenasty sezon zawodników “z Aniołem
na piersi”, spędzony na tym właśnie stadionie, będzie rokiem
przełomowym i przyniesie naszej drużynie upragniony, złoty
medal. Dotychczas zawodnicy toruńskich Aniołów zdobyli na
Motoarenie trzy srebrne (2009, 2013, 2016) oraz dwa brązowe
(2010, 2012) medale Drużynowych Mistrzostw Polski.
Motoarena należy do bogatej infrastruktury sportowej Torunia,
który w 2019 roku będzie mógł pochwalić się mianem
„Europejskiego Miasta Sportu 2019”.
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NASZ PATRON
- nieodżałowany Marian Rose
Marian Rose to postać wyjątkowa dla toruńskiego sportu żużlowego. Urodził się 15 sierpnia 1933
roku, a karierę zawodniczą rozpoczął bardzo późno, bo w wieku 25 lat. Nie przeszkodziło mu to
jednak w osiąganiu sukcesów zarówno na arenie polskiej i międzynarodowej. W 1958 roku, jako
zawodnik niezrzeszony, debiutował w zawodach, gdzie zajął trzecie miejsce w oﬁcjalnych
mistrzostwach Torunia, przegrywając tylko z liderami miejscowej drużyny. Wraz z LPŻ-em,
a następnie Stalą Toruń reprezentował "żółto-niebiesko-białe" barwy na arenach III oraz II ligi.
Zaledwie po dwóch latach występów na torach, postanowił zdobyć uprawnienia instruktora sportu
żużlowego i rozpoczął zajęcia z toruńską młodzieżą. Autorytet, jaki zyskał sobie postawą na torze
i poza nim, pozwalał mu przyciągnąć do żużlowej szkółki coraz liczniejszą grupę adeptów.
Szczyt formy wypadł na sezony 1966 oraz 1967. Na drugoligowym froncie popularny "Maryś" był
niemal bezbłędny, dwukrotnie będąc najlepszym zawodnikiem ligi. Indywidualnie zdobył srebrny
medal Indywidualnych Mistrzostw Polski, a w barwach polskiej reprezentacji zdołał zdobyć
Drużynowe Mistrzostwo Świata. Bardzo często wpisywał się także na listę rekordzistów
toruńskiego toru żużlowego.
19 kwietnia 1970 roku zawodnik zmarł po upadku na torze w Rzeszowie, podczas jednego z meczów
ligowych. Zawodnika toruńskiej drużyny żegnały tysiące kibiców, którzy nigdy nie pogodzili się
z przedwczesną śmiercią swojego idola. Marian Rose na zawsze pozostał w pamięci kibiców żużla.
Marian Rose został patronem zarówno stadionu, który mieścił się na ulicy Broniewskiego, jak
i Motoareny, znajdującej się na ulicy Pera Jonssona.
Klub Sportowy Toruń, dla upamiętnienia sylwetki legendy toruńskiego speedway’a, podtrzymuje
tradycję rozpoczętą w 1974 roku i organizuje turnieje upamiętniające zawodnika. W sezonie 2018
triumfatorem Memoriału im. Mariana Rosego okazał się wychowanek toruńskich Aniołów, Paweł
Przedpełski.
Na rok 2019 zaplanowaliśmy stworzyć toruńską “Aleję Gwiazd Sportu Żużlowego”. Sezon
rozpoczniemy od odsłonięcia płyty upamiętniającej postać Mariana Rosego. Wydarzenie to będzie
początkiem obchodów X-lecia Motoareny.
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KS TORUŃ BUDZI EMOCJE
“żółto - niebiesko - biali” często oglądani w TV!
Nasza drużyna jest chętnie oglądana podczas meczów transmitowanych w nSPORT, o czym
stanowią tegoroczne statystyki grupy NC+.

08.04.2018 - W - CASHBROTEK STAL GORZÓW WLKP. - 206 009
14.04.2018 - D - BETARD SPARTA WROCŁAW - 298 627
22.04.2018 - W - GRUPA AZOTY UNIA TARNÓW - 24 518
29.04.2018 - D - MRGARDEN GKM GRUDZIĄDZ - 142 562
06.05.2018 - W - FALUBAZ ZIELONA GÓRA - 23 041
18.05.2018 - D - FOGO UNIA LESZNO - 228 642
27.05.2018 - W - FORBET WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - 164 894
10.06.2018 - D - FORBET WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA - 182 034
18.06.2018 - W - FOGO UNIA LESZNO - 32 619
01.07.2018 - D - FALUBAZ ZIELONA GÓRA - 145 312
29.07.2018 - W - MRGARDEN GKM GRUDZIĄDZ - 169 665
12.08.2018 - D - GRUPA AZOTY UNIA TARNÓW - 177 605
19.08.2018 - W - BETARD SPARTA WROCŁAW - 87 864
26.08.2018 - D - CASHBROTEK STAL GORZÓW WLKP. - 34 947
Średnia z meczów w Toruniu: 172818 odsłon
Średnia z meczów wyjazdowych: 101230 odsłon
Średnia z meczów transmitowanych LIVE: 245050 odsłon
Średnia ogólna: 137024,2 odsłon
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YTSFX_JGFW\^\XUFSNFíJ
/FPT OJIJS _ UNJW\X_^HM 0QZG·\ \ *PXYWFQNI_J UTXYFST\NQNāR^ SF NSYJWFPHOJ _ PNGNHFRN UTUW_J_
LFIĖJY^IQFPNGNH·\5NJW\X_JXPQJUNPN_Ė·íYTSNJGNJXPTGNFíÉTI_NJĖÉUTOF\Ní^XN×I_NJXN×ËQFYYJRZ
SF2TYTFWJSNJ5W_J_QFYFSFX_FNSNHOFY^\FJ\TQZT\FíFI_N×PNH_JRZSFGWFQNāR^ITā\NFIH_JSNF
_FW·\STOJāQNHMTI_NTUWTIZPHO×ZGWFïNLFIĖJY·\OFPNUWTHJXXUW_JIFĖ^
4I  WTPZ UW_^LTYT\ZOJR^ IQF SFX_^HM KFS·\ PQZGT\J ZGWFSNF N LFIĖJY^ < SFIHMTI_ÉH^R
XJ_TSNJXYF\NFR^SFXUW_JIFĖNSYJWSJYT\É3T\FOFPTāËTI_NJĖ^PY·WFUTOF\NXN×UW_JIXJ_TSJR
_FW·\ST\SFX_^RXPQJUNJNSYJWSJYT\^ROFPNFUQNPFHON0QZGT\JORTĖJXYFËXN×H_×āHNÉ5FïXY\F
ƻWR^5WTIZPZOJR^TI_NJĖXUJWXTSFQN_T\FSÉW·\SNJĖ_5FïXY\FQTLTY^UJRPY·WF_UJ\STāHNÉ
NIJFQSNJSFIFXN×SFUWJ_JSY^IQFUWFHT\SNP·\NPTSYWFMJSY·\

(T WTPZ GFWI_T XYFWFSSNJ XYFWFR^ XN× ITGNJWFË PTQJOSJ PTQJPHOJ TI_NJĖ^ TWF_ LFIĖJY·\ IQF
\X_^XYPNHM SFX_^HM PNGNH·\ ? YJO TPF_ON UTIH_FX RJH_·\ SF 2TYTFWJSNJ \ SFX_^HM UZSPYFHM
TUW·H_ X_FQNP·\ N PTX_ZQJP PZUNHNJ XJWN× LFIĖJY·\ IQF I_NJHN < ā\NJHNJ XUTWYZ SNJ RF SNH
UN×PSNJOX_JLT SNĖ PNGNHT\FSNJ _F\TISNPTR _ PY·W^RN RTĖSF XN× ZYTĖXFRNFË 9T \íFāSNJ I_N×PN
LQFINFYTWTR SF ĖJQF_S^HM WZRFPFHM UT\XYFOJ PTWJQFHOF ?F\TISNH^  0QZG  0NGNHJ PY·WF UW_J_
\NJQZXYF\NFSFOJXYOFPTSFO\N×PX_F\FWYTāË\XUTWYT\^R0QZGNJ
(N×ĖPÉ UWFHÉ TIUT\NJISNRN NS\JXY^HOFRN TWF_ _FFSLFĖT\FSNJR UWFLSNJR^ SF\NÉ_FË IT QFY
ā\NJYSTāHNYTWZïXPNJLTXUJJI\F^ƖF
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SEZON 2018
)WZĖ^SFGZIT\FSFSFQFYF
8J_TS_FPTïH_^QNāR^SFUNÉY^RRNJOXHZ\YFGJQN)WZĖ^ST\^HM2NXYW_TXY\5TQXPN'^íYTWTP
UW_JíTRT\^UTI\_LQ×IJRGZIT\FSNFIWZĖ^S^NFYRTXKJW^\SNJOUFSZOÉHJO<_JXUTQJ_SFQJĔQNXN×
_F\TISNH^ T \^XTPNR UT_NTRNJ XUTWYT\^R _ IZĖ^R ITā\NFIH_JSNJR 4I UTH_ÉYPZ XJ_TSZ SNJ
XUW_^OFíTSFRX_H_×āHNJPY·WJOJXYSNJ_G×IS^RJQJRJSYJRXZPHJXZ\XUTWHNJ<^UFIJP/FXTSF
)T^QJƖF\UNJW\X_^RQNLT\^RGNJLZXJ_TSZTWF_PNQPFXUQTY·\\^IFW_JïITUWT\FI_NíTITGWFPZ
WJFQN_FHON FRGNYS^HM HJQ·\ SF WTP  XYF\NFS^HM IWZĖ^SNJ UW_JI XJ_TSJR 5TRNRT SNJ
SFOQJUX_JLTWTPZG^QNāR^GQNXPTWZSI^UQF^TKK\PY·WJOYT\JIíZLJPXUJWY·\G^QNG^āR^H_FWS^R
PTSNJRWT_LW^\JP?FGWFPíTUTOJI^SH_^HMUZSPY·\UW_JLWFS^HMTUW_^XíT\NT\^Gí^XPX_UW^HM^

4XYFYSNJ RJH_J XJ_TSZ  UT_\FQFOÉ _ TUY^RN_RJR UFYW_JË \ UW_^X_íTāË ,WZSYT\SNJ
UW_JGZIT\FSFIWZĖ^SFUTYW_JGT\FíFH_FXZG^\JOāËSFTIUT\NJISNJYTW^HTYJĖTXYFYJH_SNJXN×
XYFíT)WZĖ^SF089TWZï\UTíT\NJWT_LW^\JPXYFíFXN×RTSTQNYJRPY·W^_RJH_ZSFRJH_G^íHTWF_
RTHSNJOX_^*KJPYJR\XU·QSNJUW_JUWFHT\FSJLTXJ_TSZOJXYXPíFI_JXUTíZSFWTP)WTGSJ
_RNFS^PTXRJY^H_SJTWF_WJPTWIT\JNS\JXY^HOJ\KTWRFHO×OZSNTWXPÉXUWF\NFOÉĖJ_\NJQPÉ\NFWÉ
H_JPFR^SFUW_^X_í^XJ_TS5TPTWFXYFGNQN_FHOFTWF_ITā\NFIH_JSNJ_RíTITāHNÉYF\^GZHMT\F
RNJX_FSPF RTĖJ IFË SFR \X_^XYPNR ZUWFLSNTS^ F\FSX IT KF_^ UQF^TKK TWF_ RTĖQN\TāË \FQPN
TRJIFQJ\5,**PXYWFQNI_J
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STATYSTYKI MÓWIĄ JASNO
- Klub Sportowy Toruń w czołowce ligi!

Według raportów, przygotowanych na zlecenie PGE Ekstraligi, KS Toruń od lat organizuje na swoim
stadionie najatrakcyjniejsze zawody. Pod uwagę brano takie czynniki jak na przykład liczba
wyprzedzeń w biegu, stan toru czy odległości między zawodnikami w trakcie wyścigu. Te statystyki
mówią same za siebie.
Nasze widowiska przyciągają kibiców na stadion. Na przestrzeni ostatniej dekady „toruńska
drużyna” jest w TOP3 jeśli chodzi o frekwencję na stadionach. Nasi kibice kochają żużel,
utożsamiają się z Klubem i przychodzą na toruńską Motoarenę. Nawet podczas sportowo słabszych
sezonów, „żółto – niebiesko – biali” przychodzili na obiekt przy ul. Pera Jonssona w liczbie niemalże
dziesięciu tysięcy na każdy mecz!
W przeciągu ostatnich jedenastu lat torunianie aż 6-krotnie stawali na podium Drużynowych
Mistrzostw Polski, raz sięgając po tytuł DMP.
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STAWIAMY NA MŁODZIEŻ, PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ
- Chcemy być dumni z najmłodszych “Aniołów”
W roku 2019 stawiamy na młodzież! Myśląc o sukcesach toruńskiego Klubu patrzymy w przyszłość.
Jednocześnie pragniemy nawiązać do najlepszych czasów “toruńskiej myśli szkoleniowej”, gdzie
corocznie toruńscy adepci stanowili o sile zarówno Apatora, jak i kilku innych klubów. Nazwisk
takich jak Bajerski, Baron, Chrzanowski, Derdziński, Jaguś, Kościecha, Kowalik, Krzyżaniak,
Kuczwalski, Miedziński, Sawina, Świątkiewicz, Walczak, czy też Ząbik nie trzeba nikomu
przedstawiać.
Inwestując w młodzież chcemy tworzyć historię. Przed sezonem 2019 nasza szkółka żużlowa
pozyskała nowych zawodników. W chwili obecnej prowadzimy szkolenia we wszystkich
kategoriach wiekowych dla blisko 30 adeptów. Najmłodsi zawodnicy rozpoczynają przygodę
z żużlem na motocyklach o pojemności 80 – 125 cc, aby następnie przesiąść się na mocniejsze
jednostki i być gotowym do uzyskania “licencji Ż”. Wierząc, że formację seniorską tworzy się od
najmłodszych lat, w sezonie 2019 zorganizujemy jeszcze więcej zawodów juniorskich. Planujemy
szereg inwestycji w sprzęt, zaplecze logistyczne i szkoleniowe. Wszystko po to, aby za kilka lat
toruńscy wychowankowie nadawali rytm światowego speedway’a.
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3FX_JFPY^\STāHNUW_JITWF_\YWFPHNJXJ_TSZ
7TPOJXY\^OÉYPT\^IQF0QZGZ8UTWYT\JLT9TWZï_\NJQZ\_LQ×I·\9T\íFāSNJ\Y^RXJ_TSNJ
G×I_NJR^TGHMTI_NË\XUTRSNFSJOZĖQJHNJSFOUN×PSNJOX_JLTXYFINTSZSFā\NJHNJ2TYTFWJS^
'×I_NJYTITXPTSFíFTPF_OFITXY\TW_JSNF,FQJWNN8íF\YTWZïXPNJLTXUTWYZĖZĖQT\JLT4UW·H_YFGQNH
ZUFRN×YSNFOÉH^HMSFOGFWI_NJO_SFS^HMƘ&SNTí·\ƙTIXíTSNR^QJLJSIFWS^OFPĖJRTHSTPTOFW_TS^
SFUNX_JXYFINTSZPY·W^RNJāHNíXN×SF'WTSNJ\XPNJLT
089TWZS5TRFLF  YJS MFX_YFL YT\FW_^X_^ SFR TI I\·HM XJ_TS·\ ?FSNR WT_UTH_SNJR^
UW_^LTYT\FSNF IT QNLT\^HM _RFLFï XYFWFR^ XN× UTR·H SFOGFWI_NJO UTYW_JGZOÉH^R ? \NJQPÉ
HM×HNÉGNJW_JR^ZI_NFí\FPHOFHMHMFW^YFY^\S^HMSNJY^QPTYFPNHM_SFS^HMOFPƘ8_QFHMJYSF5FH_PFƙ
H_^Ƙ<NJQPF4WPJNXYWFĀ\ÉYJH_SJO5TRTH^ƙFQJN\NJQZRSNJOX_^HM
3NJ _FUTRNSFR^ T SFORíTIX_^HM PNGNHFHM H_FWSJLT XUTWYZ (T WTPZ HMHJR^ ITPíFIFË PTQJOSJ
HJLNJíPNITSFX_JOƘXYWJK^RFíJLTPNGNHFƙPY·WFRNJāHNXN×SFXYWJƻJ_NJQTSJO<NJR^OFPGFWI_T
\FĖS^R \^IFW_JSNJR IQF PFĖIJLT RíTIJLT KFSF ĖZĖQF OJXY RJH_ QNLT\^ 8YFWFR^ XN× YT
ZFYWFPH^OSNË YFP G^ PFĖIJ I_NJHPT HMHNFíT XU×I_FË \JJPJSIT\J UTUTíZISNF \WF_ _ WTI_NSÉ SF
2TYTFWJSNJ
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- Znajdziecie nas w sieci
/JXYJāR^\NSYJWSJHNJNWFI_NR^XTGNJ\SNRGFWI_TITGW_J
8YFWFR^ XN× G^Ë \NITH_SN \ PFĖI^R RNJOXHZ NSYJWSJYZ 4I \NJQZ QFY UWT\FI_NR^ XYWTS×
NSYJWSJYT\ÉPY·WÉUTXYFST\NQNāR^TIā\NJĖ^ËYFPG^G^íFGFWI_NJOUW_^OF_SFIQFPNGNHF<TGJHSJO
ITGNJ NSYJWSJYZ SNJ RTĖJ _FGWFPSÉË SFX \ RJINFHM XUTíJH_STāHNT\^HM 3FX_ UWTƻQ +FHJGTTP
TGXJW\ZOJ GQNXPT  Y^XNÉHJ TX·G F SFX_J UTXY^ ITHNJWFOÉ IT  Y^XN×H^ TX·G Y^LTISNT\T
/JXYJāR^_IJH^IT\FS^RQNIJWJRSFPZOF\XPTUTRTWXPNRW^SPZPQZG·\XUTWYT\^HM
/JXYJāR^SF>TZYZGJ9\NYYJW_JTWF_.SXYFLWFRNJLI_NJOJXYJāR^\945OJāQNHMTI_NTIXíTS^\
PQZGFHM5,**PXYWFQNLN3FX_JMFX_YFLNSNJOJISTPWTYSNJXÉ\945SFOGFWI_NJOUTUZQFWS^HMSF
HFí^Rā\NJHNJ9TXUWF\NFĖJPFĖIJLTISNFHMHJR^XN×OJX_H_JGFWI_NJOWT_\NOFË
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IDZIEMY DO PRZODU
- Czas na “żółto-niebiesko-białą” aplikację!
Idziemy z duchem czasu! Od kilku miesięcy pracujemy nad nowymi projektem, jakim jest aplikacja
mobilna. Dzięki niej wszyscy fani czarnego sportu w Toruniu będą mogli na bieżąco śledzić nasze
działania. Będziemy stawiać na większą interakcje - planujemy serię konkursów oraz materiałów,
dostępnych tylko w aplikacji.

#KSTorun

Aplikacja będzie wydana na system Android i iOS. Dzięki niej kibice w łatwy sposób będą mogli
zakupić bilety na wszystkie zawody przez nas organizowane. Jesteśmy przekonani, że to uatrakcyjni
naszą ofertę oraz będzie dodatkowym narzędziem komunikacji pomiędzy Kibicami - Państwem,
czyli naszymi sponsorami - oraz Klubem.
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#RAZEM TWORZYMY NASZ KLUB!
- Business For Speedway
Klub Business For Speedway to grupa sponsorów skupiona przy KS Toruń, którzy wykupili pakiet
reklamowy B4S. Daje on możliwość kontaktu i współpracy naszym sponsorom, dzięki czemu
członkowie klubu uzyskują wymierne korzyści w postaci nowych kontaktów biznesowych,
realizując ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.

B4S to blisko 60 przedsiębiorstw będących lokalnymi liderami w swoich
branżach. Każdy członek B4S, w trakcie organizowanych spotkań ma
możliwość prezentacji potencjału oraz oferty handlowej swojej ﬁrmy.
Wspólnie oglądamy zawody żużlowe, wymieniamy się spostrzeżeniami na
temat sportu, za każdym razem działacze KS Toruń prezentują sytuację
klubu.
B4S to miłośnicy żużla. Chcemy, aby nasz klub był także forum do rozmowy
o toruńskim sporcie. Cenimy Wasz sukces i wiemy, że dzięki Waszej wiedzy
możemy być jeszcze lepsi.
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34Ā3.0.7*01&24<*
54?.42
Baner reklamowy na bandzie dmuchanej - 5 x 0,95 m
'FSJWWJPQFRT\^I\ZXYWTSS^SFUWTXYJOUW_JHN\XYFWYT\JO\XYWTS×YTWZN\NIT\SN]R
'FSJWWJPQFRT\^I\ZXYWTSS^SFUWTXYJOXYFWYT\JO\XYWTS×YTWZN\NIT\SN]R 
'FSJWWJPQFRT\^I\ZXYWTSS^SFUWTXYJOUW_JHN\XYFWYT\JO\XYWTS×YTWZN\NIT\SN] ]R
'FSJWWJPQFRT\^SFUWTXYJOUW_JHN\XYFWYT\JO\XYWTS×YTWZ] ]R

'FSJWWJPQFRT\^SFUWTXYJOXYFWYT\JO\XYWTS×YTWZ]RTWF_]R

'FSJWWJPQFRT\^\UFWPZRFX_^S] ]RHJSF_FPTRUQJY


7JPQFRFSFXíZUFHM\GTPXFHMRJH_T\^HM UW_TI^] ]RHJSF_FPTRUQJY
7JPQFRFSFXíZUFHM\GTPXFHMRJH_T\^HM GTPNXíZU·\] ]RHJSF_FPTRUQJY
7JPQFRF\GTPXFHMRJH_T\^HM_F\TISNP·\]R 


'WFRF\^XZ\FSF9ZSJQLí·\S^
'WFR^\^XZ\FSJ9ZSJQGTH_S^
0T_NTíPNWJPQFRT\J I\ZXYWTSSJ]R
'FSJWWJPQFRT\^]RSFJQJRJSHNJIRZHMFS^RUW_^QNSNXYFWYRJYF 

Prezentacja samochodu na murawie

ITGWF\NITH_STāË\WJQFHOFHM9;
GFWI_TITGWF\NITH_STāË\WJQFHOFHM9;
GWFRF\^OF_IT\FGFWI_TITGWF\NITH_STāË\WJQFHOFHM9;
GWFRF_OF_IT\FLTXUTIFW_JGFWI_TITGWF\NITH_STāË\WJQFHOFHM9;
GWFRF_OF_IT\FLTāHNJGFWI_TITGWF\NITH_STāË\WJQFHOFHM9;
\YZSJQZLí·\S^RSFGTH_S^HMāHNFSFHM
GFWI_TITGWF\NITH_STāË\WJQFHOFHM9;
GFWI_TITGWF\NITH_STāË\WJQFHOFHM9;

GFWI_TITGWF\NITH_STāË\WJQFHOFHM9;

_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í

54?.42
'FSJWWJPQFRT\^SFIGTPXFRNRJH_T\^RN_F\TISNP·\] ]R 

'FSJWWJPQFRT\^SFIYZSJQFRNGTH_S^RN] ]RTWF_SFIYZSJQJRLí·\S^R]R
'FSJWWJPQFRT\^]R

GFWI_TITGWF\NITH_STāË\WJQFHOFHM9;

_í
_í
_í

54?.42
_í
_í

'FSJWWJPQFRT\^SFI\JOāHNJRSF\NIT\SN×] ]R
'FSJWWJPQFRT\^]R
54?.42

_í

'FSJWWJPQFRT\^]R
54/&?)>2&8?>3&89&794<&484'>+:30(>/3*

_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í

Wyjazd pojazdu do prezentacji
7JPQFRFSFUTQJ\FH_HJ] ]RHJSF_FPTRUQJYSFPQJOJP
7JPQFRFSFHNÉLSNPFHM\KTWRNJƼFL] ]RHJSF_FPTRUQJY
7JPQFRFSFTXíTSNJRFX_^S^XYFWYT\JO] ]RTWF_] ]RHJSF_FPTRUQJY
4XíTSFXYFST\NXPFPNJWT\SNPFXYFWYZ
4XíTSFXYFST\NXPFUTIUWT\FI_FOÉH^HM
9FāRFRFX_^S^XYFWYT\JO
(_FUPNTX·GKZSPH^OS^HM
1TLTSFTI_NJĖ^PNJWT\SNPFXYFWYZNUTRTHSNPF
1TLTSFXYWTOFHMUTIUWT\FI_FOÉH^HM
Baner reklamowy na lini start meta prezentowany przez hostessy
?&<4)3.(>
5T\NJW_HMSNFWJPQFRT\FSFPJ[QFWFHM_F\TISNP·\







IWZĖ^SFQNLT\FTWF_IWZĖ^SFRíTI_NJĖT\FQJ\^W×PF\

ITZ_LTISNJSNF

54?489&ì*
9^YZíXUTSXTWFRJH_ZQTLTY^USFTƻHOFQS^HMRFYJWNFíFHMUWTRZOÉH^HMRJH_WJPQFRFTZYITTWT\F
5T\NJW_HMSNFWJPQFRT\FSFTƻHOFQSJOTI_NJĖ^PQZGT\JOIWZĖ^S^QNLT\JO

5T\NJW_HMSNFWJPQFRT\FSFTƻHOFQSJOTI_NJĖ^PQZGT\JOIWZĖ^S^RíTI_NJĖT\JO

5WJ_JSYFHOF\UWTLWFRNJ_F\TI·\XYWTS^KTWRFYZ&
5WJ_JSYFHOF\UWTLWFRNJ_F\TI·\HFíFXYWTSFKTWRFY&
5WJ_JSYFHOF\UWTLWFRNJ_F\TI·\SFTPíFIHJIWZLFXYWTSFKTWRFY&
5WJ_JSYFHOF\UWTLWFRNJ_F\TI·\SFTPíFIHJTXYFYSNFXYWTSFKTWRFY&
7JPQFRF\UWTLWFRNJ_F\TI·\YFGJQFGNJLT\F
8UTSXTW\^āHNLZ QTLTƻWR^\UWTLWFRNJ_F\TI·\ONSLNJQWJPQFRT\^WJPQFRFSFYJQJGNRNJ
/NSLNJQWJPQFRT\^JRNXOFXJPZSI TLWFSNH_TSFNQTāËHJSF_FHFí^XJ_TS

PZWYPFPTX_ZQPFUTQTGFWI_TITGWF\NITH_STāË\WJQFHOFHM9;
PZWYPFPTX_ZQPFUTQT

_í
_í
_í
_í
_í
_í
_í
ITZ_LTISNJSNF
_í
_í
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Insert ulotek w programie zawodów (nakład do 2 tys. sztuk, cena za spotkanie)
Insert ulotek przed zawodami przez hostessy ﬁrmy (cena za spotkanie)
Reklama na telebimie - emisja 10 sekund (ograniczona ilość, cena za cały sezon)
Prezentacja logo ﬁrmy na stronie internetowej klubu (z przekierowaniem na własną stronę internetową)
Tablica wywiadów - moduły reklamowe w formie naklejek - nalepka 20,5 x 11,5 cm (logo ﬁrmy, ograniczona ilość uzależniona od wartości pakietu sponsorskiego)
Reklama na biletach wstępu (logo ﬁrmy: ograniczona ilość reklamodawców - 5 szt.)
Reklama na kartach parkingowych PB - rewers, cała strona formatu A5
Reklama w streﬁe VIP - Roll-up
Event na stadionie
Prezentacja w streﬁe VIP w trakcie zawodów
Siatka reklamowa wokół stadionu - 5 x 8 m

1 500 zł
1 500 zł
4 000 zł
3 000 zł
do uzgodnienia
do uzgodnienia
4 000 zł
4 000 zł
15 000 zł
3 000 zł
15 000 zł

LOŻE

Wynajęcie loży (pełny catering, obsługa hostessy, programy zawodów, miejsca parkingowe, wejście do parku maszyn przed zawodami)
Loża Gold - do 40 osób
Loża Żółta - do 20 osób
Loża Niebieska - do 12 osób
Loża Biała (z balkonem) - do 15 osób

PRZYKŁADOWE PAKIETY SPONSORSKIE
Pakiet - 10 000 złotych
Prezentacja w programie zawodów - 1/2 strony formatu A4
Baner reklamowy na poziomie 2 - 4 x 0,8 m
2 x zaproszenie na Trybunę Główną
Pakiet - 15 000 złotych
Koziołek reklamowy (dwustronny) - 4 x 0,9 m
Baner reklamowy na prostej przeciwstartowej w stronę toru i widowni (boczna brama wjazdowa)
2 x zaproszenie na Trybunę Główną
Pakiet - 20 000 złotych
Siatka reklamowa wokół stadionu - 5 x 8 m
Baner reklamowy na poziomie 3 - 8 x 1,6 m
Reklama na telebimie - emisja 10 sekund (w pętli)
3 x zaproszenie na Trybunę Główną
Pakiet - 30 000 zł
Baner reklamowy nad boksami meczowymi zawodników - 8 x 1 m
Reklama na kredownicy
Reklama na kartach parkingowych - rewers, cała strona formatu A5
Reklama w streﬁe VIP - Roll-up
3 x zaproszenie na Trybunę Główną
Pakiet 50 000 zł
Baner reklamowy nad tunelami bocznymi (2 sztyki - 3,3 x 0,65 m) oraz nad tunelem głównym (5,25 x 0,75 m)
Sponsor wyścigu (logo ﬁrmy w programie zawodów, jingiel reklamowy, reklama na telebimie)
Reklama na biletach wstępu (logo ﬁrmy: ograniczona ilość reklamodawców - 5 szt.)
Baner reklamowy nad wejściem na widownię - 33 x (2,2 x 0,8 m)
Zaproszenie na Trybunę Główną - do ustalenia
Do każdego pakietu - baner z logo ﬁrmy na stronie www.speedway.torun.pl
* Istnieje możliwość zmiany konﬁguracji pakietów w ramach oferty sponsorskiej
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