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  DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ NASZYM SPONSOREM ? 
 
 
 

Żeglarstwo 
jest 
 
 jedną z najbardziej 
elitarnych dziedzin 
sportu. Uprawiają je 
ludzie w każdym 
wieku. Można 
oglądać kilkuletnie 
dzieci rywalizujące na 
wodzie, jak i 
zagorzałych fanów 
żeglarstwa, biorących udział w regatach oldboy’ów. Na igrzyskach 
olimpijskich można zobaczyć 20latków rywalizujących wraz z 40 latkami. 

 
 

  Jedną z aktywnych form reklamy jest reklama poprzez sport, który 
sam w sobie jest zjawiskiem emocjonującym. W przypadku klasycznej 
reklamy emocje muszą zostać najpierw wykreowane. Tradycyjna reklama 

funkcjonuje  
w środowisku obojętnym,  
sponsoring  natomiast  
w pozytywnym- zawsze 
budzi dobre skojarzenia. 
Marketing przez sport jest 
tańszy oraz skuteczniejszy 
od tradycyjnych kampanii 
reklamowych . 

 

   



 
 
   
          Oferujemy 
Państwu formę 
marketingu przez 
żeglarstwo, jako 
uniwersalny  i 
dynamiczny nośnik 
informacji.  

Kibice to 
szerokie grono  
konsumentów, które 
łączy miłość do sportu.  
To wszystko może stać się platformą  
komunikacji z potencjalnymi  konsumentami oraz prostą i skuteczną 
drogą do pozyskania ich, ,jako swoich klientów. 

  
 
 
    W skrócie 
 

 - Duże zainteresowanie opinii publicznej - oglądane zarówno przez 
                 kobiety jak  i  mężczyzn, starszych i młodszych;  
- Sponsoring jest znacznie mniej „agresywny” od standardowych   
         reklam przy czym emocje podczas prezentacji są zdecydowanie 
                  większe i odbiór jest pozytywny; 
- Wyższy stopień konwersji, oraz niższa cena w porównaniu do 
             tradycyjnych kampanii reklamowych; 
- Wizerunek firmy budowany i utrwalany jest poprzez udział w 
              imprezach żeglarskich ;  
- Regaty żeglarskie są imprezą cykliczną, sponsorzy przez długi okres  
               będą z nimi kojarzeni. 
 
 

Klub AZS AWFiS       
Akademicki Związek Sportowy  

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku  

 
Celem naszego klubu jest  

 promowanie  żeglarstwa, planowanie  
 
i organizowanie zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży oraz nauka 
żeglarstwa regatowego.  

 
Zajęcia prowadzone są w 

formie treningów przez cały rok. 
Szkolenie żeglarskie prowadzone 
jest na łódkach klasy Optimist. Klub AZS AWFiS  
organizuje rocznie ok. 10  imprez  żeglarskich różnej rangi 

 
.   
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Optimist 
 

Klasa ta jest najmniejszą klasą międzynarodową. Stała się bardzo 
popularna ( także najliczniejsza-ponad 150 
tysięcy egzemplarzy na świecie). ) między 
innymi ze względu na małe koszty, łatwość 
obsługi oraz transportu. Można ją spotkać w 
ponad 100 krajach. Niemal w każdy weekend 
odbywają się regaty w różnych 
miejscowościach. Ponad 50% skipperów 
startujących na Igrzyskach Olimpijskich  
zaczynało swoją karierę żeglarską właśnie na 
Optimiście.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  CO OFERUJEMY SPONSOROM ? 
 
     Treningi 

Podczas sezonu żeglarskiego od kwietnia do października odbywają się 
treningi oraz zawody na wodach Zatoki Gdańskiej , przy ujściu Wisły Śmiałej. 
Wyjeżdżamy także na regaty i obozy w inne miejsca.  
       
    Proponujemy reklamę:  
- na kadłubach łodzi ;  
- na żaglu ( pow. 3.50 m. ); 
- na motorówce trenerskiej  
- na koszulkach lub dresach 
- na czapeczkach 
- na samochodzie i przyczepie 
 
- reklamę (logo lub banner) 
na portalu internetowym, - 
oglądają osoby 
zainteresowane 
przystąpieniem do klubu, 
wyjazdami na obozy oraz systematycznie rodzice zawodników  
( aktualności, plany, galeria, filmy youtube, facebook, nasza klasa), a także osoby z 
odnośników naszych partnerów – www.e-moveo.pl/partnerzy.html  
 
 
 
 

        - umieszczenie logo na plakatach dotyczących naboru , rozwieszanych  
  w Gdańskich Szkołach Podstawowych 
        -  promowanie marki sponsora poprzez zamieszczenie jego logo na 
wszystkich materiałach publikowanych przez Nas:  materiały reklamowe, 
plany, kalendarze,   informacje o regatach, obozach itp… 
        - promowanie marki sponsora podczas różnego rodzaju event’ów 
organizowanych przez Nas: regaty dla rodziców, szkolenia, spotkania itp…  

 
 

 

Konstruktor Clark Mills 

Rok konstrukcji 1947  

Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone  

Typ ożaglowania  ket rozprzowy 

Podstawowa pow. ożaglowania 3,50 m² 

Długość maksymalna 2,32 m 

Szerokość maksymalna 1,13 m 

Wysokość maksymalna 2,35 m 

Masa całkowita 35 kg 

Typ kadłuba mieczowy  

Materiał konstrukcyjny laminat p/s lub sklejka 

Zanurzenie minimalne 10 cm 

Zanurzenie maksymalne 80 cm 

Ilość załogi 1 

 

http://www.e-moveo.pl/partnerzy.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/1947
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%BCaglowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ket_(%C5%BCaglowiec)
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%BCaglowanie_rozprzowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacht_mieczowy


 
 

 Imprezy żeglarskie 
 
 Istnieje możliwość umieszczenia nazwy sponsora w nazwie klubu, oraz 
nazwie cyklu regat. 
 

Promowanie marki sponsora podczas różnego rodzaju imprez 
organizowanych przez Nas. 

 
- Nalepki na łodziach i na bojach. 

   
   - Nadruki reklamowe na koszulkach i odzieży sportowej zawodników. 
   

- Umieszczenie logo lub baneru reklamowego na terenie Narodowego 
Centrum Żeglarstwa oraz Gdańskiej Mariny 
   

- Umieszczenie baneru reklamowego na klubowej stronie internetowej  
www.e-moveo.pl/zeglarze.html          www.e-moveo.pl/partnerzy.html    

 
 

 Ponadto istnieje możliwość 
wystawiania stoisk  
podczas: 
- otwarć i zakończeń sezonu 
( miasta Gdańsk, NCŻ itp…)  

 
- wydarzeń : Baltis Sails, 
Gdynia sailing days itp   

 
- wystaw i targów wiatru i 
wody 

    
- innych regat   

 

 
 

Gdzie widać  efekt ? 
  

Podczas imprez żeglarskich, otwarć  sezonu i regat nieodzownym 
partnerem są media. W zależności od rangi i wielkości pojawiają się dziennikarze: 
-z radia; 
-z gazet; 
- z telewizji; 
- oraz coraz częściej z portali internetowych. 

  Informacje o sponsorach pojawiają się w zapowiedziach, podczas trwania 
imprezy oraz w wynikach sportowych i podsumowujących cały przebieg.  

 
Przykładami udanych kampanii reklamowych są między innymi:  

Nivea Błękitne Żagle, Era CUP, SKŻ Hestia Sopot, Allegro CUP,  
Kredyt Bank Polish Sailing team, MkCafe.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszelkie pytania można zadawać pod nr Tel. 602655452 
 lub wysłać na adres e-mail info.moveo@gmail.com  
 
Oferta dostępna także pod adresem www.e-moveo.pl/sponsor.html  
 
Z żeglarskim pozdrowieniem 
Marcin Barańczuk 

 

http://www.e-moveo.pl/zeglarze.html
http://www.e-moveo.pl/partnerzy.html
mailto:info.moveo@gmail.com
http://www.e-moveo.pl/sponsor.html

