






Nowatorskie i oryginalne działania marketingowe oparte na analizie rynku oraz oczekiwań i potrzeb 
naszych partnerów, pozwolą zapewnić odpowiednią i sprofilowaną komunikacje marketingową. W pełni 
zadbamy o profesjonalną realizację umów, dostarczając rzetelne raporty działań dla oceny efektywności 
współpracy biznesowej.

Do Państwa dyspozycji mamy następujące narzędzia do promocji:
• Strona internetowa klubu – www.cwks-resovia.pl
• Profile w mediach społecznościowych oraz telewizję klubową ResoviaTV
• Ekspozycje reklamowe podczas meczów na Stadionie Miejskim w Rzeszowie

Nasze działania będą raportowane i 
monitorowane przez agencję badawczą, co 
pozwoli na koniec sezonu przeanalizować 
wartości ekspozycji marketingowej oraz wartości 
mediowe, wygenerowane dla naszych partnerów.

Obok ekspozycji reklamowych, proponujemy Państwu szereg działań mających na celu wsparcie 
sprzedaży oraz dbałość o wizerunek sponsora. W ramach grupy biznesowej Resovii, wesprzemy 
działania między sponsorami Klubu, zbudujemy programy lojalnościowe dla kibiców oraz dzięki 
mediom społecznościowym, partnerzy dostaną możliwość dotarcia i interakcji z nowymi klientami.

Działania pro sprzedażowe:

• System rabatów i zniżek
• Promocja usług i produktów z wykorzystaniem wizerunku Klubu oraz piłkarzy
• Program hospitality – organizacja spotkań w Loży VIP
• Dedykowane produkty dla kibiców
• Personalizowane gadżety i upominki piłkarskie dla klientów i kontrahentów
• Specjalne ceny na gadżety i bilety dla pracowników naszych partnerów

Wartość biznesowa

Wartość marketingowa
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RADOSŁAW MROCZKOWSKI – I trener
DAWID KROCZEK  – asystent trenera
MATEUSZ WÓJCIK – trener bramkarzy
ADRIAN JARECKI – trener przygotowania motorycznego 
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