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* Liczba emisji podczas meczu zostanie rozdysponowana proporcjonalnie wobec każdego ze sponsorów.

PAKIET DLA
SPONSORA MECZU

Animacja na bandach LED wokół boiska (transmisja w Polsat Sport, zasięg ogólnokrajowy) *

Logo na bandach 3x1 w drugim rzędzie reklamowym (trybuny)

Logo na ekspozycji wielkoformatowej na murawie przed i w przerwie meczu

Ekspozycja reklamowa w formie ROLL-UP w strefie Gold i Silver

Reklama na tablecie emitowana podczas konferencji prasowych i briefingach przedmeczowych

Komunikaty reklamowe spikera podczas meczu

ME
CZ

Informacja o współpracy w mediach społecznościowych i na stronie WWW

Logo w materiałach wideo - Resovia TV

Logo na wybranych materiałach w mediach społecznościowych

Materiał zapowiadający mecz z logo oraz z lokowaniem produktów sponsora meczuINT
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CIE Organizacja spotkań dla kontrahentów w loży VIP podczas meczów

Możliwość nagrania podcastu z przedstawicielem firmy - emisja w mediach społecznościowych i na stronie WWW

Prezentacja sponsora w studiu meczowym oraz możliwość wywiadu
Emisja w mediach społecznościowych, na stronie WWW oraz w telewizji klubowej Resovia TV

Organizacja stref promocyjnych na stadionie podczas meczów

Wejściówki na strefę VIP GOLD - 2 szt.

Wejściówki na strefę VIP SILVER - 4 szt.

Pakiet voucherów na darmowe bilety dla pracowników sponsora



STATYSTYKI
MECZOWE 
I SOCIAL MEDIA

- łączna wartość ekspozycji marek poprzez Resovię (RAPORT PENTAGON - SEZON 2021/2022)
11 570 698 ZŁ

- frekwencja na meczu z Wisłą Kraków (22/07/2021) REKORD FREKWENCJI
6 000

SEZON 2021/2022

- liczba polubień strony
19 804- zasięg postów miesięcznie

65 970

- wyświetlenia miesięczne
11 240

- łączna liczba wyświetleń
610 217

- zasięg postów 
512 000

- liczba polubień
22 600

- liczba obserwujących
7 043

- liczba subskrypcji
2 650
- liczba obserwujących
3 823
- liczba obserwujących
2 883

Tendencja zwyżkowa w przedziale wiekowym 35+
w stosunku do poprzedniego sezonu

Zaangażowanie konta (minimum jedna interakcja
miesięcznie): 2923

Liczba filmów:  995





NOTA PRAWNA:
Niniejsza oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lub innych przepisów, a stanowi co najwyżej zaproszenie do prowadzenia rozmów i negocjacji. Wszystkie 
wykorzystane nazwy, koncepcje, logo, znaki i inne elementy mogące stanowić przedmiot praw autorskich, bądź pokrewnych lub innych prawnie materialnych są zastrzeżonymi elementami chronionym i stosownymi przepisami 
i obowiązuje całkowity zakaz ich dalszego nieuprawnionego wykorzystania. Jednocześnie wskazujemy, że wszystkie informacje zawarte w ofercie są przekazywane Państwu całkowicie poufne i prosimy ich nieujawnianie i 
nieprzekazywanie innym osobom (art.72 KC).

Zapraszamy do współpracy
CWKS Resovia Rzeszów S.A.
ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:
Beata Paszkowska
TEL: 609 504 210

E-MAIL:E-MAIL: b.paszkowska@cwks-resovia.pl

www.cwks-resovia.pl

cwksresoviapl ResoviaTV


