Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!
Żużel to jedna ze sportowych
marek Ostrowa Wielkopolskiego. W roku 2021 obchodziła jubileusz 90-lecia sportu
żużlowego w naszym mieście.
Jesteśmy dumni z bycia jednym z najstarszych ośrodków
tego sportu w Polsce. Cieszymy się, że po prawie ćwierć
wieku przerwy ostrowski klub
ponownie jest w gronie najlepszych drużyn żużlowych
w Polsce – PGE Ekstralidze!
Kultywowanie tradycji czarnego sportu w naszym mieście
to efekt działalności kilku klubów na przestrzeni wielu lat.
W ostatnim czasie z powodzeniem działa TŻ Ostrovia S.A.
rozwijając się z każdym rokiem
pod względem organizacyjnym, marketingowym i sportowym. Efektem tych działań
było zdobycie w roku 2021
Drużynowego
Mistrzostwa
eWinner 1. Ligi.
Zarząd TŻ Ostrovia należy do grona profesjonalnych
partnerów samorządu naszego miasta. Władzom klubu
dziękuję za ogrom wykonanej
pracy. W marcu 2021 roku
podczas wspólnej konferencji prasowej snuliśmy plany
o awansie do PGE Ekstraligi.
Minęło pół roku i marzenia
stały się rzeczywistością.
Miasto Ostrów Wielkopolski
stara się systematycznie modernizować ostrowski stadion,
tak by kibice mogli w jak najlepszych warunkach oglądać
sportowe zmagania.
Niezmiernie cieszę się, że
ostrowski klub kilka lat temu
postawił na szkolenie mło-

dzieży. Efekty tej polityki już
widzimy. W 2021 roku Arged
Malesa Ostrów Wielkopolski
wywalczyła pierwszy w historii miejscowego żużla brązowy medal Drużynowych
Mistrzostw Polski Juniorów.
Wychowankowie ostrowskiego klubu byli najlepsi w eWinner 1.Lidze i walnie przyczyni
się do awansu do najlepszej
żużlowej ligi świata – PGE
Ekstraligi.
Jako Prezydent Ostrowa
Wielkopolskiego jestem dumna, że nasze miasto dołączyło
do grona ośmiu najlepszych
żużlowych ośrodków Polsce.
Wierzę, że sponsorzy i partnerzy klubu będą jeszcze w większym zakresie wspierać czarny
sport w Ostrowie Wielkopolskim. Serdecznie do tego zachęcam!
Jestem przekonana, że udział
w rozgrywkach PGE Ekstraligi
to niepowtarzalna szansa na
rozwój dla ostrowskiego żużla,
na pozyskanie nowych, ogólnopolskich partnerów i promocję marki TŻ Ostrovia.
Sport żużlowy jest doskonałą formą reklamy. Z kolei tradycja i historia tej dyscypliny
w naszym mieście to powód
do dumy i radości dla tysięcy
zakochanych w speedwayu
mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

Beata Klimek

Prezydent Ostrowa
Wielkopolskiego

Za nami jeden z najlepszych
sezonów w historii sportu
żużlowego w Ostrowie Wielkopolskim. Jubileusz 90-lecia nasz zespół uczcił w najlepszy możliwy sposób. Nie
będąc faworytem, wywalczył
Drużynowe
Mistrzostwo
eWinner 1. Ligi. Po 24 latach
ostrowski żużel wrócił do
najwyższej klasy rozgrywkowej!
To powód do wielkiej radości i dumy, ale także do
wytężonej pracy. Występy
w PGE Ekstralidze to ogromne wyzwanie organizacyjne, finansowe i sportowe.
Ostrowski zespół będzie beniaminkiem w gronie najlepszych żużlowych drużyn
w Polsce. Ponownie nie będziemy faworytem, ale my lubimy sprawiać niespodzianki, wtedy, gdy niewielu na
nas liczy.
Przed nami kolejne plany
i marzenia. Chcemy je realizować wspólnie z naszymi
sponsorami i partnerami.
Cieszymy się, że są Państwo
nadal z nami. To dzięki Waszemu wsparciu ostrowski
żużel może się rozwijać.
Naszym największym atutem jest młodzież – wychowankowie klubu. W sezonie
2021 zostaliśmy brązowymi
medalistami Drużynowych
Mistrzostw Polski Juniorów, a nasi młodzieżowcy
zaznaczyli swoją obecność
także w innych zawodach
mistrzowskich. Byli przede
wszystkim najlepsi w eWinner 1.Lidze. To przyszłość
ostrowskiego żużla!

W sezonie 2021 mecze
naszej drużyny transmitowane były na antenie nSport+.
W przyszłym roku w PGE
Ekstralidze bezpośrednie relacje zobaczycie na kanałach
nSport+ oraz Eleven Sports.
Państwa marka dotrze do setek tysięcy odbiorców w całej
Polsce!
Rozwijamy także social
mediach, gdzie z roku na rok
zyskujemy nowych odbiorców. Mamy własną markę
piwa Ostroviak oraz wody
Ostroviankę.
Żużel to bez wątpienia
sport numer jeden w Ostrowie Wielkopolskim, powiecie oraz całej południowej
Wielkopolsce. To przede
wszystkim sport rodzinny,
który przyciąga na stadiony
kilka pokoleń kibiców. Dzięki temu to znakomity nośnik
Państwa reklamy.
Serdecznie
zapraszamy
Państwa do współpracy z TŻ
Ostrovia. Oferujemy różne
możliwości zaprezentowania
Państwa firmy. Gwarantujemy, że każdy sponsor jest dla
nas tak samo ważny. Wspólnie tworzymy jedną wielką
żużlową rodzinę. Będziemy
wdzięczni, jeśli pomożecie
nam Państwo budować lepszą przyszłość ostrowskiego żużla. Razem pojedźmy
#OSTROpoSWOJE w sezon 2022 w PGE Ekstralidze
– najlepszej żużlowej lidze
świata!

Waldemar Górski
Mariusz Staszewski
Zarząd TŻ Ostrovia SA

STATYSTYKI NAJLEPSZEJ ŻUŻLOWEJ LIGI ŚWIATA
OGLĄDALNOŚĆ EKSTRALIGA, (dane 2020)

Skumulowana oglądalność meczów PGE
Ekstraligi transmitowanych w nSport+ i ELEVEN
SPORTS w sezonie 2020 to ponad
8,6 mln widzów.
Wszystkie wydarzenia związane z PGE Ekstraligą
w obu stacjach (mecze i magazyny, jak również
emisje powtórkowe) obejrzało
12,2 mln widzów.
W całym sezonie 2020 średnia oglądalność PGE
Ekstraligi w obu kanałach wyniosła blisko
132 tys. widzów.

WARTOSĆ MARKETINGOWA
Wynik mediowy PGE Ekstraligi osiągnął w sezonie 2021
rekordową wartość ponad 80 mln zł.

Ekspozycje telewizyjne (widownia skumulowana) ponad 100 mln widzów.
PGE Ekstraliga ma wysoki wysoki
poziom zwrotu medialnego, który
przekroczył 80 mln. Dla porównania w PGE Ekstralidze
w 2019 wynosił 65 mln zł.
Wartość ekwiwalentu
reklamowego KLUBU

W PGE EKSTRALIDZE
żużlowej przekracza
20 mln zł.

Sponsor tytularny
PAKIET

PLATINIUM

Cena pakietu oraz świadczenia w nim zawarte,
będą ustalane indywidualnie.

PAKIET

SELECT

900 zł netto + 23% VAT/miesięcznie (umowa na 12 miesięcy)

4|

l

możliwość korzystania z logotypu klubu w materiałach
firmowych oraz tytuł PARTNERA klubu TŻ Ostrovia

l

umieszczenie loga PARTNERA w programie zawodów

l

umieszczenie reklamy PARTNERA na ogrodzeniu od strony widowni

l

umieszczenie reklamy PARTNERA na ogrodzeniu zewnętrznym

l

umieszczenie reklamy PARTNERA na telebimie

l

karnet VIP na cały sezon

l

karnet normalny

l

umieszczenie logo PARTNERA na stronie www.tzostrovia.pl
oraz w mediach społecznościowych

l

udział w spotkaniach Ostrovia Biznes Klub

www.tzostrovia.pl

PAKIET

SELECT+
1 200 zł netto + 23% VAT/miesięcznie (umowa na 12 miesięcy)
l

możliwość korzystania z logotypu klubu w materiałach
firmowych oraz tytuł SPONSORA KLUBU

l

umieszczenie koziołka reklamowego na murawie stadionu
przez cały sezon (lub logo wyświetlane na panelu led)

l

umieszczenie reklamy SPONSORA w programie zawodów

l

umieszczenie reklamy SPONSORA na telebimie

l

umieszczenie logo SPONSORA na stronie www.tzostrovia.pl
oraz w mediach społecznościowych

l

reklama na ogrodzeniu od strony kibiców

l

karnet VIP na cały sezon dla 1 osoby

l

prawo do odebrania jednego darmowego programu

l

udział w spotkaniach Ostrovia Biznes Klub

www.tzostrovia.pl
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PAKIET

PREMIUM

1 700 zł netto + 23% VAT/miesięcznie (umowa na 12 miesięcy)
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l

możliwość korzystania z logotypu klubu w materiałach
firmowych oraz tytuł SPONSORA KLUBU

l

umieszczenie 2 koziołków reklamowych na murawie
stadionu przez cały sezon (lub logo wyświetlane na panelu led)

l

umieszczenie reklamy SPONSORA w programie zawodów

l

reklama spikerska w trakcie zawodów podczas każdego meczu

l

umieszczenie reklamy na stadionowym telebimie

l

umieszczenie logo SPONSORA na materiałach reklamowych
klubu (plakaty, bilbordy)

l

umieszczenie logo SPONSORA na stronie www.tzostrovia.pl
oraz w mediach społecznościowych

l

karnet VIP na cały sezon dla 2 osób

l

prawo do zajęcia miejsca parkingowego

l

prawo do odebrania darmowych programów przed zawodami (2 sztuki)

l

2 karnety na trybunę główną

l

udział w spotkaniach Ostrovia Biznes Klub

www.tzostrovia.pl

PAKIET

PREMIUM+

2 200 zł netto + 23% VAT/miesięcznie (umowa na 12 miesięcy)

l

możliwość korzystania z logotypu klubu w materiałach
firmowych oraz tytuł SPONSORA KLUBU

l

umieszczenie 2 koziołków reklamowych na murawie
stadionu przez cały sezon (lub logo wyświetlane na panelu led)

l

umieszczenie reklamy SPONSORA w programie zawodów
na jednej stronie

l

reklama spikerska w trakcie zawodów podczas każdego meczu

l

umieszczenie reklamy na stadionowym telebimie

l

umieszczenie logo SPONSORA na materiałach reklamowych
klubu (plakaty, bilbordy)

l

umieszczenie logo SPONSORA na stronie www.tzostrovia.pl
oraz w mediach społecznościowych

l

karnet VIP na cały sezon dla 2 osób

l

prawo do zajęcia miejsca parkingowego

l

prawo do odebrania darmowych programów przed zawodami (2 sztuki)

l

2 karnetów normalnych

l

4 karnety na trybunę główną

l

udział w spotkaniach Ostrovia Biznes Klub

www.tzostrovia.pl
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PAKIET

SILVER

5 200 zł netto + 23% VAT/miesięcznie (umowa na 12 miesięcy)
l

możliwość korzystania z logotypu klubu w materiałach
firmowych oraz tytuł SPONSORA KLUBU

l

umieszczenie 2 koziołków reklamowych na murawie
stadionu przez cały sezon (lub logo wyświetlane na panelu led)

l

umieszczenie reklamy SPONSORA w programie
zawodów na jednej stronie

l

umieszczenie reklamy SPONSORA na bandzie wewnętrznej wokół toru

l

reklama spikerska w trakcie zawodów podczas każdego meczu

l

umieszczenie informacji o biegu sponsorowanym
(bieg wybiera SPONSOR)

l

umieszczenie reklamy na stadionowym telebimie

l

umieszczenie logo SPONSORA na materiałach reklamowych
klubu (plakaty, bilbordy)

l

umieszczenie logo SPONSORA na stronie www.tzostrovia.pl
oraz w mediach społecznościowych

l

prawo do odebrania darmowych programów przed zawodami (2 sztuki)

l

karnet wstępu VIP na cały sezon dla 2 osób

l

2 karnetów normalnych

l

4 karnetów na trybunę główną

l

prawo do zajęcia 1 miejsa parkingowego

l

udział w spotkaniach Ostrovia Biznes Klub

WSPÓŁPRACA PROSPRZEDAŻOWA I WIZERUNKOWA
l stworzenie programu lojalnościowego dla kibiców
l
l
l
l
l
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udział żużlowców i sztabu szkoleniowego w eventach sponsora
akcje promocyjne i rabatowe (kody rabatowe) w mediach
społecznościowych klubu
logo sponsora na brandingu odzieży klubowej dla kibiców
(Merchandising)
strefa kibica/namiot na terenie stadionu
organizacja spotkań biznesowych dla partnerów
oraz klientów firmy w strefie VIP

www.tzostrovia.pl

PAKIET

GOLD+

9 000 zł netto + 23% VAT/miesięcznie (umowa na 12 miesięcy)

l

możliwość korzystania z logotypu klubu w materiałach
firmowych oraz tytuł SPONSORA KLUBU

l

umieszczenie logo SPONSORA - kewlar lub poszycie motocykla

l

umieszczenie 4 koziołków reklamowych na murawie
stadionu przez cały sezon (lub logo wyświetlane na panelu led)

l

umieszczenie reklamy SPONSORA w programie zawodów na jednej
stronie

l

umieszczenie reklamy SPONSORA na bandzie
wewnętrznej wokół toru (2 sztuki)

l

reklama spikerska w trakcie zawodów podczas każdego meczu

l

umieszczenie informacji o biegu sponsorowanym
(bieg wybiera SPONSOR)

l

umieszczenie reklamy na stadionowym telebimie

l

umieszczenie logo SPONSORA na materiałach reklamowych
klubu (plakaty, bilbordy)

l

umieszczenie logo SPONSORA na stronie www.tzostrovia.pl
oraz w mediach społecznościowych

l

prawo do odebrania darmowych programów przed
zawodami (4 sztuki)

l

10 karnetów normalnych

l

8 karnetów na trybunę główną

l

karnet wstępu VIP na cały sezon dla 1 osoby

l

prawo do zajęcia 2 miejsc parkingowych

l

udział w spotkaniach Ostrovia Biznes Klub

WSPÓŁPRACA PROSPRZEDAŻOWA I WIZERUNKOWA
l stworzenie programu lojalnościowego dla kibiców
l udział żużlowców i sztabu szkoleniowego
w eventach sponsora
l akcje promocyjne i rabatowe (kody rabatowe) w mediach
społecznościowych klubu
l logo sponsora na brandingu odzieży klubowej dla kibiców
(Merchandising)
l strefa kibica/namiot na terenie stadionu
l organizacja spotkań biznesowych dla partnerów
oraz klientów firmy w strefie VIP

www.tzostrovia.pl
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PAKIETY

REKLAMA
RUCHOMA

sezon 2022 - wszystkie ceny podane są w kwocie netto

REKLAMA RUCHOMA
1. reklama spikera na mecz ligowy		

600 zł/mecz

2. jingle reklamowe podczas meczu		

600 zł/mecz

3. ulotki dodawane do programów 		

1300 zł/mecz

4. ulotki rozdawane przez hostessy
w trakcie meczu				

1300 zł/mecz

SPONSOR BIEGU
moduł reklamowy w tabeli biegowej
+ reklama spikerska przed biegiem

900 zł/mecz

PROGRAM
1. cała strona 					

1300 zł/mecz

2. 1/2 strony 				

600 zł/mecz

3. moduł 90x60mm				

400 zł/mecz

INNE
1. ogrodzenie korony stadionu 1,2mx2m

1900 zł/sezon

2. stoisko promocyjne na koronie stadionu

1300 zł/mecz

TRYBUNA GŁÓWNA
5. baner pod trybuną główną 5mx3m		

20 000 zł/sezon

6. baner reklamowy przy stoisku
gastronomicznym na trybunie głównej

1900 zł/mecz

7. reklamy przy wejściu na trybunę główną

2600 zł/mecz

BANDA
8. część zewnętrzna - łuki + na przeciw
startu od strony widowni 2,3mx0,8m

2600 zł/sezon

9. część wewnętrzna - łuki, banda
dmuchana 5,2mx0,7m				

3200 zł/mecz

10. część wewnętrzna - prosta
+ przeciwległa płyta boiska 4mx1m 		

3200 zł/mecz

11. koziołek reklamowy 2,5mx1m			

1500 zł/mecz

www.tzostrovia.pl
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STADION MIEJSKI

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
70 tys.
Liczba mieszkańców powiatu: ok. 160 tys.
Liczba mieszkańców miasta:

ok.

ok.

POJEMNOŚĆ:

10 000
widzów!

Jesteśmy aktywni w social mediach
W tym roku dotarliśmy już do blisko MILONA osób.

17 918

polubień!

8439

obcerwujących!

112
3
obswerwu

jących

1,76 tys
subskybcji!

Liczba naszych fanów z roku
na rok znacząco się zwiększa!

OSTROVIA BUSINESS CLUB
Od sezonu 2018/2019 rozpoczął działalność Ostrovia Business Club
- wewnętrzna grupa partnerów biznesowych.
Jej zadaniem jest wzajemne wsparcie projektów komercyjnych pomiędzy Sponsorami Ostrovii oraz wymiana doświadczeń marketingowych
i sprzedażowych oraz nawiązanie relacji B2B.
Od sezonu 2021 specjalnie dla sponsorów tworzymy „SPEEDWAY VIP
ROOM” w którym blisko 150 sponsorów, klientów oraz gości w komfortowych warunkach i niepowtarzalnej atmosferze będzie mogło śledzić
zmagania najlepszych żużlowców na świecie.
Każdy sponsor oprócz karnetu VIP otrzymuje pamiątkową
złota kartę „TŻOSTROVIA”.
Do dyspozycji sponsorów oddana została platforma informacyjna:
https://tzostrovia.pl/klub-biznesu
W ramach klubu biznesu organizowane będą „Spotkania czwartkowe”
na których obecni będą zawodnicy oraz sztab szkoleniowy. Sponsorzy
wraz z klubem w miłej atmosferze będą omawiać bieżące sprawy klubu.
Raz do roku dla członków klubu czeka bal na którym pojawią się legendy klubu aktualni zawodnicy, sztab szkoleniowy oraz goście specjalni ze
świata sportu motorowego.

KORZYŚCI ZE SPONSORINGU
TŻ OSTROVIA
l

duży zwrot ekwiwalentu reklamowego

l

ROI marketingowe: 7x niższy koszt GRP dla sponsoringu wobec
tradycyjnej reklamy ATL/BTL

l

ulga podatkowa – łącznie w podatku dochodowym sponsor
rozliczy 150 proc. poniesionych kosztów

l

tworzenie programów lojalnościowych dające możliwość
interakcje z kibicami

l

budowanie pozytywnych relacji i ocieplanie wizerunku marki
kraju w regionie

l

obecność w Ostrovia Biznes Klub, relacje B2B i innymi partnerami

l

aktywności dla pracowników firmy, pule biletów pracowniczych

l

organizacja spotkań handlowych w loży VIP

l

wykorzystanie logo klubu oraz wizerunku drużyny w materiałach
reklamowych sponsora

l

działania PR na rzecz sponsora przy wykorzystaniu
informacji klubowych

l

akcje sprzedażowe kierowane do kibiców (newsletter, Facebook,
Twitter), możliwość dotarcia do wskazanej grupy docelowej
wśród kibiców i pracowników Sponsorów

l

widoczność w transmisjach TV

l

Idealne wzmocnienie przekazu reklamowego w połączeniu
z logo na kevlarach i obszyciach oraz reklam na bandach
LED i koziołkach

TŻ OSTROVIA to uznana marka w świecie żużla. Od lat naszym

priorytetem jest rzetelność w sporcie i biznesie. Staramy się aby każdy
partner czuł się jak członek naszej żużlowej rodziny.
Dbamy o profesjonalną realizację zobowiązań sponsorskich.
Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami udzielając
potrzebnych informacji dla sprawnych działań marketingowych.

TŻ Ostrovia SA
ul. Piłsudskiego 64, 63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 577 550 510,
biuro@tzostrovia.pl
Mariusz Kołodziejczyk
+48 603 554 646
m.kolodziejczyk@tzostrovia.pl
Michał Zimniak
+48 535 180 812
m.zimniak@tzostrovia.pl

