
OFERTA WSPÓŁPRACY
ENERGA BASKET LIGA 2022/2023



Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy sponsorskiej z Miejskim Klubem Sportowym
Dąbrowa Górnicza S.A., który w tym roku po raz dziewiąty przystąpi do rozgrywek najwyższej
koszykarskiej ligi w Polsce. Koszykówka to sport pełen emocji, pasji, walki i zwrotów akcji - to
sport wymagający niebywałego zaangażowania i wielu lat pracy. W takim przekonaniu już od 30
lat wytrwale budujemy markę naszego klubu, tworząc w Dąbrowie Górniczej zespół, który
już ośmiokrotnie ambitnie walczył na parkietach Polskiej Ligi Koszykówki. W tym czasie
kilkukrotnie awansowaliśmy do fazy play-off oraz występowaliśmy w koszykarskim Pucharze
Polski. W poprzednim sezonie rywalizowaliśmy także na arenie międzynarodowej zaliczając
udany występ w rozgrywkach Alpe Adria Cup do których to zgłosiliśmy również akces na sezon
2022/2023.

Postawa drużyny, która przejawia się walecznością i zaangażowaniem pozwoliła nam na
zbudowanie solidnej i rozpoznawalnej marki na koszykarskiej mapie Polski. Meczom naszej
drużyny zawsze towarzyszy dużo emocji, co doceniają nie tylko kibice, ale również media. Mecze
MKS były pokazywane na sportowych kanałach telewizji Polsat. Jesteśmy jednak wciąż głodni
kolejnych osiągnięć i sukcesów. Wiemy, że nie są one możliwe, gdy stoi się w miejscu, dlatego
bardzo ważny jest dla nas ciągły rozwój.

W sezonie 2022/2023 do rywalizacji w koszykarskiej Energa Basket Lidze przystąpi 16 zespołów
- stałe występy w halach w całym kraju oraz transmisje w telewizji i internecie to ogromne
korzyści w sferze promocji dla potencjalnych sponsorów, szczególnie w kontekście tak zaciętej
rywalizacji. MKS Dąbrowa Górnicza S.A. jest tworzony przez ludzi, dla których koszykówka to
przede wszystkim pasja. Nasz cel to walka o jak najlepszy wynik sportowy, a z Państwa pomocą
kontynuacja właściwego kursu, odnoszenie kolejnych sukcesów oraz stały
rozwój będzie łatwiejsze. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z proponowaną przez nas
ofertą współpracy. Liczymy, że stanie się ona dla Państwa punktem wyjścia do dalszych rozmów

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Łukasz Żak



CLUB IN NUMBERS

30 LAT ISTNIENIA KLUBU

SeZon 2022/2023 - BĘDZIE 9 sezonemMKS-U W
NAJLEPSZEJ LIDZE W POLSCE

1800 - ŚREDNIA ILOŚĆ WIDZÓW NAMECZACHMKS-U

8100 FANÓW PROFILU MKS-U NA FacebookU

3200 OBSERWUJĄCYCHMKS NA TwitterZE

2900 OSÓB ŚLĘDZĄCYCH PROFIL MKS NA InstagramIE

ENERGA BASKET Liga

W seZonIE 2022/2023 - 16 NAJLEPSZYCH ZESPOŁÓW
W POLSCE

OGÓLNOPOLSKIE TRANSMISJE - Polsat sport & Emocje TV

TYSIĄCE KIBICÓWW HALACH

DZIESIĄTKI TYSIĘCY PRZED TELEWIZORAMI I MONITORAMI

Prawie 15 milionów ZŁOTYCHMIESIĘCZNEGO EKWIWALENTU
REKLAMOWEGO DLA SPONSORÓW TYTULARNYCH

CZOŁOWI ZAWODNICY EUROPEJSCYWYSTĘPUJĄCYW EBL

KLUB W LICZBACH

9



MKS W EUROPIECLUB IN NUMBERS
OUR FIRST HISTORIC PERFORMANCE IN EUROPEAN ALPE ADRIA CUP ENDED WITH A BALANCE OF 5 WINS AND 3 LOSSES AND WE WERE ELIMINATED FROM THE COMPETITION IN THE QUARTERFINALS.

WE PLAYED AGAINST TEAMS FROM AUSTRIA, SLOVAKIA AND CROATIA. IN THE LEAGUE THERE ARE ALSO TEAMS FROM CZECH REPUBLIC, HUNGARY AND SLOVENIA.

Alpe Adria Cup jest to międzynarodowa liga koszykówki z udziałem klubów z siedmiu

krajów tj. z Czech, Słowacji, Austrii, Polski, Węgier, Chorwacji i Słowienii.

Pierwszy, historyczny sezon zakończyliśmy sukcesem w postaci awansu do fazy

play-off i ćwierćfinałowej rywalizacji z austriackim BC GGMT Vienna.



ALPE ADRIA CUP 22/23
W SEZONIE 2022/2023 W FAZIE GRUPOWEJ BĘDZIEMY GRAĆ PRZECIWKO:

- KK FURNIR (CHORWACJA)

- OBERWART GUNNERS (AUSTRIA)

- BK KVIS PARDUBICE (CZECHY)



Sportowe emocje oraz walka do końca spowodowały, że MKS w sportowych i koszykarskich mediach

ugruntował sobie dobrą pozycję. Potwierdzeniem tego był miniony sezon, w którym mecze naszej

drużyny były jednymi z najczęściej pokazywanych w sportowych kanałach telewizji Polsat. Przełożyło

się to na doskonałe wyniki w raportach "Press Service". W styczniu 2021 r. osiągnęliśmy rekordowy

wynik w zasięgach informacji, który wyniósł aż 1,5 mld, a ekwiwalent reklamowy 3,6 mln zł. Warty

podkreślenia jest również fakt, w jak wielu mediach można było znaleźć informacje o MKS-ie Dąbrowa

Górnicza. Oprócz mediów regionalnych (np. Polskie Radio Katowice, dabrowa-gornicza.pl, Dziennik

Zachodni) były one również w mediach ogólnopolskich (np. Przegląd Sportowy, Polsat, Polskie Radio,

RMF FM, sportowefakty.wp.pl). W związku z rywalizacją z drużynami z różnych stron Polski informacje

o naszym klubie ukazywały się również w mediach z innych regionów kraju (np. Gazeta Pomorski,

TVP3 Bydgoszcz, TVP3 Gdańsk, Polskie Radio Szczecin, sport.trojmiasto.pl). Pozwala to na budowanie

świadomości marki wśród odbiorców w całej Polsce.

KLUB W mediach



Kibice to nasz szósty zawodnik. Ich wsparcie z trybun jest nieocenione, dlatego zawsze jesteśmy na
nich otwarci, staramy się ich aktywizować, a poprzez działania klubu promować i popularyzować
zdrowy tryb życia. Głównym narzędziem do osiągania tych celów jest kontakt zawodników z kibicami,
oraz udział Klubu w eventach na terenie Dąbrowy Górniczej i regionu, a także prowadzenie
pokazowych lekcji WF-ów w szkołach, przedszkolach, czy domach dziecka. Akcje marketingowe
obejmują również social media oraz działania w trakcie meczów domowych. We współpracy ze
sponsorami i partnerami organizujemy różnego typu niespodzianki dla kibiców, jak np. konkursy w
przerwie meczów.

Korzyści ze sponsoringu sportowego:

Sport jako platforma marketingowa o ogromnym potencjalne komunikacyjnym

Efektywne narzędzie promocji, pozytywnie wpływające na wizerunek sponsora

Nieagresywna prezentacja marki w przyjaznym środowisku popularnej dyscypliny

Ogromna ilość dostępnych nośników umożliwiających umocnienie świadomości marki sponsora

Możliwość dotarcia do wybranych grup docelowych sponsora oraz rozszerzenie świadomości

marki o nowe grupy docelowe

Co daje nam sponsoring?
Sponsoring sportowy stał się bardzo popularną formą promocji w ciągu ostatnich lat - jest on
ściśle połączony z budowaniem wizerunku zarówno firmy, jak i podmiotu sponsorowanego. Sport jest
odbierany pozytywnie, a zaangażowanie w jego rozwój sprawia, że marka zyskuje ogólną sympatię nie
tylko wśród kibiców danego klubu, ale również w szerszym odbiorze, jako organizacja czynnie
zaangażowana w rozwój danej dyscypliny. Sponsoring daje podmiotowi sponsorującemu korzyści
związane z budowaniem świadomości marki, ekspozycją marki, budowanie wizerunku, a nam, jako
Klubowi, możliwość dalszego rozwoju i osiągania kolejnych sukcesów. Zdajemy sobie sprawę, że
zarówno na boisku, jak i w sprawach biznesowych, cel można osiągnąć, dzięki współpracy, a sukces
jednej strony, przekłada się na sukces drugiej strony.

Marketing w mks



Banery w Hali “Centrum” Kostki do zmiany zawodnika

Materiały reklamowe i marketingoweGrafika promocyjna na klubowych
kanałach social media

Maskotka klubu Bóbr Dąbrowiak
Pomeczowa grafika na klubowych

kanałach social media

Nośniki reklamowe



Plansza sponsorska w materiałach video na
kanałach social media Klubu

Bandy LED Telebim w Hali “Centrum”

Bilet na mecz

Baner Sponsora na stronie głównej klubu



STROJE DOMOWE
Mie jsce na reklamę



STROJE WYJAZDOWE
Mie jsce na reklamę



Mie jsce na reklamę

NARZUTKI TRENINGOWE



DRESY REPREZENTACYJNE
Mie jsce na reklamę



Mie jsce na reklamę

KOSZULKI I SPODENKI



TORBY - WALIZKI - PLECAKI
Mie jsce na reklamę



PARKIET
Mie jsce na reklamę



HALA SPORTOWA
Mie jsce na reklamę



Ścianka sponsorska

Mks dąbrowa górnicza

Mie jsce na reklamę



Zakres świadczeń sponsorskich
Propozycje świadczeń Sponsor

tytularny
Sponsor
główny

Sponsor
zespołu
I stopnia

Sponsor
zespołu
II stopnia

Partner
zespołu

Umieszczenie logotypu na ściance sponsorskiej TAK TAK TAK TAK ----

Posługiwanie się oficjalnym tytułem sponsora odpowiedniej kategorii TAK TAK TAK TAK TAK

Zamieszczenie reklam i odnośnika do strony internetowej na oficjalnej stronie klubu i w mediach
społecznościowych

TAK TAK TAK TAK TAK

Umieszczenie informacji o sponsorze na oficjalnych materiałach klubowych TAK TAK TAK TAK ----

Kolportaż materiałów reklamowych sponsora w trakcie imprez MKS każdorazowo 6-krotnie 4-krotnie 2-krotnie 1-krotnie

Otrzymanie umówionej ilości karnetów oraz biletów jednorazowych na każdy mecz TAK TAK TAK TAK TAK

Możliwość wykorzystania nazwy i wizerunku klubu do własnych działań marketingowych pełna pełna wg ustaleń wg ustaleń ----

Wystawienie banerów reklamowych sponsora na meczach MKS Dąbrowa Górnicza 4 moduły 2 moduły 1 moduł 1 moduł 1 moduł

Funkcjonowanie nazwy sponsora we wszystkich materiałach medialnych dotyczących klubu TAK TAK ---- ---- ----

Emisja spotów reklamowych na telebimie i bandach LED w Hali "Centrum" podczas imprez sportowych MKS TAK TAK TAK ---- ----

Zamieszczenie logotypu sponsora na strojach koszykarskich drużyn wg ustaleń wg ustaleń wg ustaleń ---- ----

Możliwość negocjacji świadczenia dodatkowych usług w trakcie organizowanych przez klub
imprez sportowych TAK TAK TAK TAK ----

Zorganizowanie regionalnej kampanii medialnej dotyczącej wejścia sponsora do nazwy klubu TAK ---- ---- ---- ----

Udział zawodników oraz trenerów w działaniach marketingowych sponsora TAK TAK ---- ---- ----

Umieszczenie logo sponsora na parkiecie koszykarskim w trakcie meczów klubu 2 moduły 1 moduł ---- ---- ----

Nazwa klubu w rozgrywkach EBL poszerzona o nazwę sponsora TAK ---- ---- ---- ----



Pakiety sponsorskie

Sponsor tytularny od 1 000 000,00 zł netto/sezon

Sponsor główny od 400 000,00 zł netto/sezon

Sponsor I stopnia od 50 000,00 zł netto/sezon

Sponsor II stopnia od 20 000,00 zł netto/sezon

Partner zespołu Inwestycja finansowa lub inwestycja barterowa
w wysokości Minimum 5 000,00 zł



MIEJSKI KLUB SPORTOWY DĄBROWA GÓRNICZA S.A.
AL. RÓŻ 3, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

TEL/FAX 32 261 76 81
EMAIL: SEKRETARIAT@MKSDABROWA.PL

WWW.MKSDABROWA.PL

MKS.Dabrowa.Gornicza.Koszykowka MKSDG_Kosz mks_dg

Zapraszamy do współpracy


