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Mikrolotowa Kadra Narodowa 
Motoparalotniarstwo silnikowe 

partnerzy :

Propozycja współpracy

http://www.grupafalco.pl


Organizator imprez lotniczych w 
Polsce 

10 międzynarodowych edycji   
„Festiwali Wiatru” w  kilku miastach Polski.

3 edycje Mistrzostw Polski.

 Slalomowych Motoparalotniowych Mistrzostw Świata w Legnicy w 2015 roku.



Mikroloty 
Widowiskowa, rozwijająca  

się dyscyplina sportów lotniczych   

zobacz film

kliknij

https://www.youtube.com/watch?v=yuVyGWWb7EQ


Piloci Grupy Falco w ciągu kilku lat zdobyli 39 medali na 
imprezach rangi mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Są 

reprezentantami Polskiej Kadry Narodowej i Miasta Torunia. 
 Grupa Falco Team stała się światową potęgą w dziedzinie 

motoparalotniarstwa silnikowego. W szeregach GF są również 
piloci niepełnosprawni zdobywający medale na największych 

światowych imprezach lotniczych.  



Wyniki medalowe 2007-2018



widowiskowa i przyciągająca formuła 
rozgrywania zawodów sportowych

Systemy do emisji on-line przebiegu 
imprezy- live stream. Nowoczesna 
forma prezentacji przebiegu imprezy 
w sieci i sposób na dotarcie do 
tysięcy odbiorców poprzez internet.

spektakularna forma prezentacji 
logotypów sponsorów.

Dlaczego wsparcie sportów mikrolotowych?



Widowiskowe oprawy lotniczych imprez sportowych 
na których prezentuje sie obrendowane paralotnie

Zobacz film:

https://www.youtube.com/watch?v=_og7kQiT8q8
https://www.youtube.com/watch?v=_og7kQiT8q8


Nietypowe formy promocji 



Przykładowe realizacje.



❑ Logo na stroju zawodników 
❑ Reklama i/logo na pylonie 
❑ Logo na skrzydle  
❑ Logo na kasku 
❑ Reklama i/lub logo na materiałach 

promocyjnych 
❑ Reklama i/lub logo podczas kampanii 

informacyjno-promocyjnej Mistrzostw w 
których biorą udział zawodnicy Grupy 
Falco 

❑ Reklamy i/lub logo na naszej witrynie 
internetowej (linki, banery, informacje o 
sponsorze).

Rodzaje powierzchni reklamowych.



  

Koszty wsparcia zawodników. 
W pierwszym roku współpracy kwota wymieniona jest przeznaczana na 
zakup skrzydła z logo sponsora, kombinezony i odzież reprezentacyjną 
dla załogi oraz jednostkę napędową  
( łączny koszt ok 70.000 netto). 
Klub finansuje ze środków własnych starty zawodników w pierwszym 
sezonie współpracy, opłaca ubezpieczenia, pokrywa różnicę wynikającą z 
zakupu sprzętu oraz serwis urządzeń. 
W kolejnych latach wpływy sponsorskie przeznaczane są na starty 
zawodników w prestiżowych zawodach w różnych częściach świata. 



Koszty wsparcia zawodników. 
Przy kontrakcie 3 -letnim (gwarancja udziału zawodników w barwach 
danego sponsora  
w reprezentacji kraju przez 3 kolejne lata) dla medalistów MIstrzostw 
Świata i Europy, kwota udziału sponsorskiego wynosi: 

•  -  90.000 netto dla klasy PL2 ( załoga tandemu dwuosobowego) 
rocznie  
 -  74.000 netto dla klasy PF1 (pilot startu pojedynczego) rocznie  
Istnieje możliwość wsparcia większej grupy zawodników. Stawki 
finansowania podlegają negocjacjom.  

- klasa PL2 klasa PF1 



Nasi dotychczasowi partnerzy:

Stigal Ministerstwo Sportu i Turystyki

DUDEK PARAGLIDERS,PARAELEMENT, 
VITORAZZI, EC EXTREME

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TVP SPORT,KGHM,DISCOVERY CHANNEL, 
WP,NC+,PRZEGLĄD LOTNICZY, VARIO, 

TVP WROCŁAW,TVP BYDGOSZCZ

Miasta Legnica,Toruń,Gdańsk



Zapraszamy do 
współpracy 

Stowarzyszenie Grupa Falco2,ul. Bulwar Filadelfijski 8,87-100 Toruń, 
tel 56 6543325, 696013886,mail:grupafalco@wp.pl,www.grupafalco.pl 

Organizator: 
 

http://www.grupafalco.pl

