Propozycja współpracy
Siatkówka zawitała do Śwnnej Poręby w 2011 r. Rozpoczęliśmy
rozgrywki dwoma drużynami - w IV lidze męskiej i drużyną dziewcząt
w kategorii młodziczek. Po dwóch latach seniorzy awansowali do III ligi.
W sezonie 2013/14 UKS Zalew zgłosił do rozgrywek ligowych 4 drużyny:
w III lidze seniorów, ligach kadetów, kadetek i młodziczek. Obecnie
w naszym klubie trenuje około 90 zawodniczek i zawodników. Oprócz udziału naszych drużyn
w profesjonalnych ligach aktywnie uczestniczymy w rozrywkach amatorskich i okazjonalnych
turniejach.
Promujemy nasz region oraz dajemy szansę młodym ludziom na możliwość rozwoju,
wychowania i zdobywania doświadczenia życiowego poprzez sportowe współzawodnictwo.
W krótkim czasie stworzyliśmy silnY, zgrany zespół seniorów, w którym panuje bardzo
rodzinna atmosfera i wysoki poziom sportowy oraz systematycznie pracujemy z młodzieżą
i dziećmi, dlatego potrzeby naszego klubu zaczęły rosnąć. Zależy nam, aby nasi zawodnicy
i zawodniczki mogli liczyć na swój klub. Pragniemy, aby młodzież pod względem finansowym nie
była obciążana dodatkowymi kosztami.
Czego sponsor może oczekiwać dzięki swojemu finansowemu wkładowi w nasz rozwój?
Logo sponsora umieszczone jest na strojach zawodników.
Baner sponsora zawieszany jest na sali, na której odbywają się mecze z drużynami przyjezdnymi
(warto wspomnieć, iż sala jest bardzo okazała).
Nasza drużyna zapraszana jest również na turnieje poza ligowe, poza teren Małopolski, co daje
sponsorowi możliwość dotarcia ze swoją marką do szerszego grona potencjalnych klientów.
Na naszych meczach pojawia się coraz większa liczba kibiców, którzy to mogą być właśnie
Państwa grupą docelową.
Drużyną interesują się również media. Relacje z naszych meczów oraz informacje o sponsorach
zamieszczane są zarówno w prasie tradycyjnej „Kronika”, „Gazeta Krakowska” oraz internetowych
dziennikach czy portalach sportowych i informacyjnych.
Strona WWW klubu - mojasiatkowka.pl zamieszcza loga i linki naszych sponsorów.
Idąc z duchem czasu Zalew posiada również swój profil na FB, na którym to również możemy
zamieścić logo sponsora bądź też link to jego stron WWW.
Podstawą istnienia na rynku w dzisiejszych czasach jest szeroko pojęty marketing My, jako
UKS ,,Zalew” pragniemy pomóc wzmacniać wizerunek Państwa przedsiębiorstwa, bądź też samej
marki poprzez propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Wspierając finansowo nasze
działania możecie Państwo promować Swoje usługi i wspierać jakże wspaniałą ideę sportowej
rywalizacji.
Z góry bardzo dziękujemy!!!

