


TYTUŁEM
WSTĘPU

Szanowni Państwo,
pragniemy zaprezentować ofertę promocyjno-sponsorską klubu piłkarskiego 
CWKS Resovia na rok 2019

CWKS Resovia jest najstarszym klubem w Polsce, który został założony w 1905 
roku. Przez wszystkie lata prawie 115-letniej działalności wychował wielu 
uzdolnionych sportowców, a także i olimpijczyków. Do największych sukcesów 
sekcji piłkarskiej należą Mistrzostwo Okręgu Lwowskiego w 1937 roku, 3 miejsce 
Juniorów w Mistrzostwach Polski w 1953 roku, ½ finału Pucharu Polski w sezonie 
1980/1981 oraz 2 miejsce w II lidze w sezonie 1982/1983.

Resovia Rzeszów odnosi wiele sukcesów na poziomie młodzieżowym, do których 
należy gra w Centralnej Lidze Juniorów czy liczne powołania do Młodzieżowych 
Reprezentacji Polski.Bez wątpienia Resovia to największy klub piłkarski
w województwie Podkarpackim. Nasze drużyny występują na centralnych 
szczeblach rozgrywek w I lidze kobiet, II lidze mężczyzn, III lidze kobiet, 
Makroregionalnej Lidze Juniorów Starszych oraz Centralnej Lidze Juniorów. Cała 
piłkarska społeczność Resovii wynosi około 700 zawodników!

Drużyna seniorów Resovii od wielu lat budowana jest na zasadzie 
charakterologicznym (słynny „resoviacki charakter”), która ceni sobie otwartą grę 
miłą dla oka oraz nieustępliwość. Resovia jest wizytówką województwa 
Podkarpackiego grającą na najwyższych szczeblach centralnych w rozgrywkach 
piłkarskich w Polsce, a długofalowy plan to umacnianie swojej pozycje w zakresie 
szkolenia i promocji młodzieży. 

„Resovia jest nazwą pełną ciepła i piękna.
Tak powinny mieć na imię piękne kobiety,

a nie tylko kluby sportowe”

  Wiesław Myśliwski
  polski pisarz, dwukrotny laureat literackiej nagrody NIKE



SPORTOWA:
+ walka o jak najwyższe cele sportowe grając na szczeblach centralnych, 
+ doskonalenie obecnego zespołu z myślą o kolejnych sezonach, nie tylko o jednym,
+ rozwój naszej kardy opartej o wychowanków jak również o piłkarzy z
naszego regionu utożsamiających się z klubem CWKS Resovia,
+ tworzenie zespołu z charakterem, nieustępliwością, wolą walki na boisku, z pięknym 
widowiskiem sportowym ze wparciem tysięcy kibiców.

FINANSOWA:
+ racjonalna polityka finansowa jako fundament stabilności organizacyjnej,
+ sprawdzony system motywacyjny adekwatny do osiąganych wyników sportowych,
+ przyciąganie na trybuny nowych kibiców, pozwalając tym samym zwiększać budżet 
klubu (sekcji) ,
+ pozyskiwanie jak największej liczby nawet małych sponsorów, gwarantujących stałe 
dochody dla sekcji piłki nożnej.

ORGANIZACYJNA:
+ przekształcenie Sekcji Piłki Nożnej w Spółkę Akcyjną CWKS RESOVIA S.A.,
+ prowadzenie aktywnych działań wizerunkowych klubu, budowanie marki jaką jest
CWKS RESOVIA RZESZÓW. 

SPOŁECZNA:
+ wychowanie młodzieży z zachowaniem zasad fair-play w duchu sportowym,
+ rozwijanie i promowanie aktywności sportowej w regionie,
+ umożliwianie rozwijania sportowych pasji młodzieży z regionu,
+ promocja zdrowego oraz aktywnego stylu życia,
+ promocja i reprezentacja Miasta Rzeszowa na arenie ogólnopolskiej

STRATEGIA
CWKS RESOVIA



Klub CWKS Resovia jest przedstawicielem najpopularniejszego sportu w Polsce. Mecze 
piłkarskie przyciągają największą rzesze kibiców spośród wszystkich pozostałych kategorii 
sportowych. Według obecnych badań piłką nożną w Polsce interesuje się około 17 milionów 
osób. Dzięki masowej popularności piłka nożna stała się jednym z najatrakcyjniejszych 
narzędzi promocji, co przekłada się na wymierne korzyści dla obecnych firm sponsorujących.

- Resovia to Najstarszy Klub w Polsce. Nasza marka jest najbardziej rozpoznawalna
w południowo-wschodniej Polsce.

- Resovia jest jednym z czterech klubów na Podkarpaciu, a zarazem jedynym w Rzeszowie 
klubem piłkarskim grającym na poziomie centralnym w rozgrywkach klubowych, a co za tym idzie 
nasz zasięg marketingowy obejmuje cały kraj. 

- Resovia to kibice! W rozgrywkach II ligi w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 Resovia 
odnotowała najwięcej kibiców na meczach wyjazdowych spośród wszystkich drużyn w II lidze,
a łączna widownia na meczach domowych i wyjazdowych jest jedną z najwyższych w  II lidze
(* źródło: Statystyki II ligi – 90minut.pl).

- Przyjęta przez zarząd strategia zarządzania klubem gwarantuje, iż środki zostaną 
zainwestowane we właściwy sposób, tj. w rozwój klubu w obszarze sportowym, organizacyjnym jak 
i marketingowym, a tym samym z korzyścią dla sponsorów. 

- Nasza strategia zarządzania klubem , gwarantuje, że przekazane przez Państwa środki 
zostaną zainwestowane we właściwy sposób, tj. rozwój klubu w obszarze sportowym, 
organizacyjnym jak i również marketingowo-wizerunkowym, z korzyścią dla potencjalnych 
sponsorów Resovii Rzeszów. 

- Obecny dział marketingu, prowadzi nowoczesne działania wizerunkowe naszego klubu. 
Posiadamy aktywnie działającą telewizję klubową, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
wśród kibiców, potencjalnych klientów. Każdy sponsor będzie miał możliwość zaistnienia w niej. 
Nasze kanały społecznościowe, odnotowują wzrost aktywności kibiców, zwiększając przy tym 
zasięgi informacji trafiających do potencjalnych klientów. Zapraszamy do zapoznania się
z naszymi mediami społecznościowymi.  

Zasady współpracy CWKS Resovia ze sponsorami podporządkowane są idei maksymalizacji 
korzyści sponsorskich, w związku z czym stawiamy na:

- Jasno i klarownie opracowane zasady współpracy regulowane przez odpowiednio 
skonstruowaną umowę.

- Skupienie mniejszych sponsorów w ramach „Partnerstwa”.
- Elastyczność w zakresie dostosowania zakresu świadczeń do możliwości finansowych 

sponsora czy też ustalenia konkretnego celu wsparcia przez sponsora .
- Uzależnienie wysokości świadczeń od poziomu sportowego tj. klasy rozgrywkowej w jakiej 

będzie występował klub. 

DLACZEGO
SPONSORING



DRUŻYNA:
Reklama na koszulkach meczowych „przód”     +   /   -   /   -
Reklama na koszulkach meczowych „tył”     +   /   +   /   -
Reklama na koszulkach meczowych „rękaw”     +   /   -   /   - 
Reklama na spodenkach meczowych      +   /   +   /   -
Reklama na pozostałych strojach       +   /   -   /   -
Wykorzystywanie wizerunku piłkarzy do akcji marketingowych   +   /   -   /   -
Wykorzystywanie nazwy i herbu CWKS Resovia     +   /   +   /   -

MECZE: 
Logo na „ściance konferencyjnej”     +   /   +   /   -
Logo na poligrafii meczowej (plakaty, bilety, karnety, ulotki)   +   /   +   /   +
Reklama na bilbordach przenośnych       +   /   +   /   +
Reklama dźwiękowa na meczu      +   /   +   /   -
Prowadzenie działań marketingowych na meczu    +   /   *   /   *
Bilety „zaproszenia” przy rozpoczęcia współpracy    +   /   +   /   +
Karnety imienne dla pracowników      +   /   +   /   -
Karnet VIP        +   /   +   /   +

MARKETING: 
Reklama na oficjalnej stronie internetowej     +   /   +   /   +
Prezentacja na oficjalnych kanałach klubu + newsletter    +   /   +   /   +
News sponsorowany na oficjalnych kanałach klubu    **  /  **  /   - 
Raport ze statystykami dotyczącymi postów w socialmediach nt. sponsora +   /   -   /   - 
Umieszczanie logotypu na grafikach w socialmediach    +   /   -   /   -
Umieszczanie logotypu na materiałach RESOVIA TV    +   /   +   /   -
Spot reklamowy na kanale i z wykorzystaniem RESOVIA TV   +   /   -   /   -

DOŁĄCZ
DO NAS

Proponujemy trzy warianty wspierania klubu: 
sponsor strategiczny, sponsor sekcji oraz partner. 
Poniżej możliwości dla poszczególnego wariantu:

SP
ON

SO
R

ST
RA

TE
GI

CZ
NY

 

SP
ON

SO
R

PA
RT

NE
R

* 3 mecze w rundzie, * 1 mecz w rundzie

** 1x w miesiącu, ** 1x na trzy miesiące



STATYSTYKI

150 000
średnia liczba odwiedzin oficjalnej

strony internetowej w miesiącu 

200 000
l iczba osób na portalach

społecznościowych związanych z Resovią

Najlepiej dostrzegana marka w mieście Rzeszów
wg badań pracowników katedry Marketingu i Przedsiębiorczości

Uniwersytetu Rzeszowskiego

2900
średnia liczba widzów oglądających

mecze Resovii na wyjeździe w rundzie 
jesiennej w sezonie 2018/2019

1905
Data założenia

Najstarszy Klub w Polsce

700
Prawie tylu zawodników zrzesza
społeczność piłkarska Resovii

we wszystkich sekcjach

Szkoła Mistrzostwa Sportowego RESOVIA
W Szkole Podstawowej i Liceum uczą się i trenują chłopcy jak i dziewczyny

Nieliczni na Podkarpaciu jesteśmy jednym z czterech klubów reprezentujących 
województwo Podkarpackie na szczeblu centralnym

„Sponsoring jest najtańszą
i najskuteczniejszą metodą 

dotarcia do klienta docelowego. 
Reklama w telewizji nie umywa 

się do atrakcyjności sponsoringu. 
Piłka nożna należy do czołowych 

dyscyplin, jeśli chodzi
o atrakcyjność dla sponsora”

Krzysztof Baran,
dyrektor marketingowy 

„Działalność na rzecz sportu to forma 
łączenia marketingu firmy z działalnością 

prospołeczną. Sponsoring sportowy jest 
formą strategii społecznie odpowiedzialnej 
firmy oraz buduje reputację i prestiż firmy.

W tej chwili marketing sportowy to najtańsza 
i najskuteczniejsza forma promocji. Pozwala 

on firmie stworzyć bliską więź z klientem"

Marta Zajączkowska,
psycholog reklamy 



Istnieje również opcja wsparcia CWKS Resovia indywidualnie przynależąc do 
„Klubu 100”, który ma na celu wspomóc finansowo i moralnie statutową 
działalność sekcji oraz kształtować postawy moralne i patriotyczne młodzieży 
poprzez sportową rywalizację w duchu fair-play.

„Klub 100 – CWKS Resovia” jest projektem zrzeszającym osoby prywatne 
pragnące na miarę swoich możliwości finansowych wesprzeć działalność sekcji 
piłki nożnej. Aby stać się członkiem klubu należy zobowiązać się do regularnych, 
comiesięcznych wpłat na konto sekcji piłki nożnej oraz wypełnić i podpisać 
dostępną na oficjalnej stronie www.cwks-resovia.pl deklarację dobrowolnego 
przystąpienia wraz z określeniem wysokości miesięcznej składki. 

Korzyści z członkowstwa w „Klubie 100”:
- bezpłatny karnet na mecze CWKS Resovia,
- tytuł członka zwyczajnego stowarzyszenia CWKS Resovia z prawem głosu
na Walnym Zgromadzeniu,
- możliwość posługiwania się logiem „Klub 100 – CWKS Resovia”,
- otrzymywanie powiadomienia na każde spotkanie i konferencje CWKS Resovia,
- 10% rabatu na gadżety klubowe CWKS Resovia,
- miejsce na liście najbardziej zasłużonych kibiców CWKS Resovia,
- możliwość uczestnictwa w spotkaniach okolicznościowych / biznesowych
CWKS Resovia,
- możliwość bezpłatnej reklamy i ogłoszenia na oficjalnej stronie klubu.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym przedsięwzięciem skierowanym do 
osób indywidualnych lub oczekują więcej informacji prosimy o kontakt: 
m a rket i n g@cwks-re s ovi a.p l  lub kl u b1 0 0@cwks-re s ovi a.p l .

KLUB „100”




