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Przyjaciele Toruńskiego Hokeja 

 

Hokej – inwestycja w przyszłość 

Historia toruńskiego hokeja sięga roku 1924. W opublikowanym w 2018 r. 

przez kanadyjski portal „Flight Network” rankingu na 56 najlepszych 

hokejowych miast w Europie, Toruń był jedynym polskim miastem i zajął 

bardzo wysokie 11 miejsce. Lodowisko Tor-Tor jest naszym drugim 

domem. W obiekcie znajdują się dwie pełnowymiarowe tafle, a trybuny 

mają pojemność 2997 miejsc siedzących. Poza drużyną seniorską, 

użytkownikiem lodowiska jest także młodzieżowy klub hokejowy MKS 

Sokoły Toruń. To również miejsce treningów najlepszej polskiej pary 

olimpijskiej w łyżwiarstwie figurowym. Poza zawodnikami sportów 

zawodowych, bardzo dużą grupę użytkowników Tor-Toru stanowią także 

przedstawiciele blisko 15 amatorskich drużyn hokeja na lodzie. Poza wydarzeniami sportowymi, toruńskie lodowisko stanowi 

również miejsce organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ślizgawek, z których rokrocznie korzysta 27 tys. osób 

oraz innych eventów przygotowanych przez niezależne organizacje np. Caritas. Ze względu na potencjał naszego obiektu, TVP 

wybrało właśnie Toruń, jako miejsce ogólnopolskiej transmisji inauguracyjnego meczu PHL w sezonie 2018/2019. Niezwykle 

ważnym punktem naszej działalności, od bardzo wielu lat, jest również promocja w lokalnych mediach, organizowanie spotkań 

w toruńskich szkołach i przedszkolach oraz udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Nasz klub od wielu lat stale 

współpracuje z portalami internetowymi oraz redakcjami o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim. Efektem naszej aktywności 

w tym sektorze są liczne fotorelacje na portalach internetowych jak i transmisje telewizyjne m.in na antenie TVP Sport, TVK 

Toruń czy Tres Sport TV. Inwestując w hokej, inwestują Państwo w to, co najcenniejsze, a więc przyszłość naszych dzieci. Dzięki 

Państwu będą one mogły rozwijać swoje pasje, inspirować się dokonaniami zawodników z drużyny seniorskiej i osiągnąć 

poziom, który w przyszłości pozwoli im do niej dołączyć. Obecność toruńskich wychowanków w drużynie seniorskiej i osiąganie 

przez nich sukcesów sportowych jest jednym z naszych priorytetów. 

Rekordowa frekwencja 

Bardzo istotną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę jest oglądalność 

spotkań hokeja na lodzie na lodowiskach w całej Polsce. W sezonie 

2018/2019 nasz klub, dzięki bardzo dobrej grze naszych zawodników 

i prowadzonym działaniom marketingowym zajął pierwsze miejsce pod 

względem średniej frekwencji na meczach Polskiej Hokej Ligi, uzyskując 

wynik na poziomie 1487 osób na mecz. Podczas najważniejszych spotkań 

trybuny toruńskiego lodowiska były wypełnione do ostatniego krzesełka. 

W opublikowanym w kwietniu 2019 r., przez szwajcarski portal 

Hockeyarenas.net, rankingu nasz klub, jako jedyny z Polski znalazł się 

w pierwszej dwusetce klubów w Europie pod względem frekwencji na trybunach. Fakt ten utwierdza nas w przekonaniu,  

że w Toruniu istnieje głód hokeja na lodzie, który mobilizuje wszystkie osoby związane z toruńskim hokejem do jeszcze  

cięższej pracy. 

Jest mi niezwykle miło przedstawić Państwu  ofertę współpracy z naszym klubem, 
który posiada bardzo długą i bogatą historię. W 2019 roku hokejowy Toruń świętuje 
95. urodziny. W naszym mieście nie ma drugiego klubu, który może pochwalić się tak 
długoletnią tradycją. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami będziemy w stanie 
dopisać do tej historii kolejne wspaniałe rozdziały. 

 
Bartosz Fraszko, toruński hokeista, reprezentant Polski, 

brązowy medalista mistrzostw Polski w 2019 r. 
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Oferta reklamowa 

Dla wszystkich firm, które zechcą wesprzeć toruński hokej na lodzie, 

przygotowana została oferta zawierająca możliwość wykupienia reklamy na 

cały rok już od 2000 zł. Najdroższą i najbardziej efektowną formą wsparcia 

naszego klubu jest miano sponsora tytularnego. Bogaty wachlarz form 

i miejsc ulokowania reklamy, z całą pewnością zadowoli każdego 

potencjalnego Partnera. Oferta skierowana jest do firm o różnej wielkości 

i o zróżnicowanych możliwościach finansowych. Na potencjalnych 

sponsorów naszego klubu czeka wiele miejsc reklamowych, które 

eksponowane będą przez cały rok, zarówno podczas spotkań ligowych 

naszej drużyny, ślizgawek, jaki i 200 meczy amatorskiej ligi hokeja na lodzie. 

Łącznie przez cały okres trwania umowy Państwa logo widoczne będzie dla dziesiątek tysięcy użytkowników lodowiska Tor-Tor, 

w trakcie ponad 300 imprez organizowanych przez różnego rodzaju podmioty. Pakiet reklamowy zawiera w sobie również 

całosezonowe karnety oraz karnety VIP, jak również bilety na poszczególne mecze dla Państwa pracowników i klientów. Mamy 

ogromną nadzieję, że przygotowane przez nas różnorodne formy reklamy wykorzystane zostaną w 100%, dzięki czemu w znaczący 

sposób wzrośnie liczba osób, firm i instytucji zawiązanych emocjonalnie z toruńskim hokejem na lodzie.  

Inwestycja w hokej to również inwestycja w młodzież i jej sportowe wychowanie. Toruń może poszczycić się utalentowanymi 

młodymi hokeistami, którzy w ostatnich latach osiągnęli wiele sukcesów w swoich kategoriach wiekowych m.in, Mistrzostwo Polski 

U14 oraz U16. Dzięki Państwa pomocy kariera wielu z nich będzie mogła być kontynuowana w naszym klubie na  

szczeblu seniorskim.  

 

Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% podatku VAT. Wystawiamy FV za reklamę publiczną podczas trwania imprez 

masowych, co pozwala odpisać ją od podstawy opodatkowania. 
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