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Sponsoring sportowy pozwala na odnoszenie 
korzyści dzięki cechom sportu, takim, jak m.in.:
uniwersalność, emocje, dynamika, 

czy zainteresowanie mediów
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Świadomość istnienia marki
Sponsoring sportowy pozwala na zwiększenie spontanicznej i 
wspomaganej rozpoznawalności marki. Dzięki pojawieniu się 
marki w świadomości klientów zwiększa się szansa wyboru 
danej marki. Spośród podobnych produktów wybierane przez 
konsument są te, które są bardziej znane i bliższe.  

Efekt samej ekspozycji
Badania psychologa społecznego Roberta Zajonca z 1986 r.  
wskazują, iż  im częściej się widzi, spotyka się dany obiekt, tym 
sympatia do danego obiektu jest większa. Taką rolę pełnią 
wszelkiego rodzaju nośniki reklamowe eksponowane podczas 
widowiska. Człowiek posiada szeroką pamięć, tj. zapamiętuje 
podświadomie także te informacje, które nie są dla niego 
zauważalne. Posiadając częsty kontakt z danym obiektem 
konsument  posiada większą sympatię wobec niego.

Przeniesienie skojarzeń i pozytywnego 
nastawienia
Przeniesienie wizerunku wynika z pamięci skojarzeniowej 
opierającej się na tworzeniu sieci powiązań, łączących dwa 
bodźce kojarzące się ze sobą. W przypadku klubu można 
korzystać ze skojarzeń z dużymi uznanymi markami takimi jak 
Orlen czy Plus, dyscypliną siatkówki oraz kibicami siatkarskimi, 
czy kulturą siatkówki. Sam również sport, widowisko oraz 
nowoczesny obiekt sportowy wpływają na pozytywne 
konotacje i postrzeganie sponsora.  

Wzrost świadomości i znajomości marki
Budowa wizerunku marki
Pozyskanie nowych klientów
Wzrost lojalności klientów wobec marki
Budowa relacji z kontrahentami
Wzrost sprzedaży 
Podniesienie zmotywowania i morale pracowników
Realizacja społecznej odpowiedzialności biznesu
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Pozytywny wizerunek
i nastawienie przenoszone na sponsora
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POLSKA SIATKÓWKA
     Pozytywnie postrzegana dyscyplina sportowa 
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Szkolenie młodzieży

Akademickie Mistrzostwa Polski

Nasze mocne stronyKrośnieńska siatkówka na fali
Sezon 2013/2014 był jednym z lepszych 
sezonów w ostatnich 25 latach

Po niezwykle udanych występach w sezonie zasadniczym 2013/2014, zarówno 
żeńska drużyna grająca w I lidze, jak i drużyna męska grająca w II lidze awansowały 
do dalszych rozgrywek, a w konsekwencji zyskały prawo walki o awans do żeńskiej 
Orlen Ligi i męskiej I-ligi. W najważniejszych spotkaniach wzbiły się na wyżyny 
swoich umiejętności, ambitnie walczyły o każdą piłkę. Ostatecznie musiały uznać 
wyższość swoich rywali i nie udało im się awansować, jednak osiągnięcia obydwu 
zespołów w tym niezwykle wyczerpującym sezonie i tak zasługują na najwyższe 
uznanie, bo znalazły się w gronie najlepszych drużyn siatkarskich w kraju.

"Dziewczyny zrobiły furorę w I lidze. Duży szacunek dla nich, bo pokazały charyzmę, 
wolę walki, determinację, piękno sportu. Przekonały kibiców, że warto przychodzić na 
mecze. Pukaliśmy do drzwi Orlen Ligi, niewiele zabrakło. Może został malutki 
niedosyt, bo dziewczyny i my chcieliśmy tego awansu, choć oczywiście trzeba być 
świadomym, że byłoby to bardzo duże wyzwanie organizacyjne i finansowe. Chłopcy 
też walczyli do końca, nie podali się. Cele i misję sportową wypełnili w stu 
procentach. Duże uznanie dla trenerów – zbudowali ciekawe, waleczne zespoły, które 
dostarczyły nam niezapomnianych przeżyć. Cieszymy się, że nasze zespoły zaszły tak 
daleko. To jeden z lepszych sezonów krośnieńskiej siatkówki, na pewno jeden z 
lepszych w ostatnich 25 latach. To duża satysfakcja dla zawodników, trenerów i 
działaczy – wszystkich, którzy w jakimś stopniu na ten sukces pracowali. Dziękujemy 
sponsorom, którzy obdarzyli nas zaufaniem. Chcieliśmy się wywiązać z naszych 
zobowiązań, dobrze ich reprezentować. Mam nadzieję, że nikogo nie zawiedliśmy” – 
mówi Andrzej Hojnor, Prezes Klubu.  Jednocześnie zaprasza sponsorów do 
współpracy w przyszłym sezonie, do którego już tak naprawdę ruszają 
przygotowania. - Promocja przez sport jest bardzo dobra, a siatkówka to popularna 
i widowiskowa dyscyplina. Zapraszamy do współpracy, chcemy, żeby firmy miały 
możliwość uczestniczenia w rozwoju tej dyscypliny sportu w Krośnie.
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Co to jest wartość mediowa?

Co to oznacza dla sponsora?
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Oferowane  pakiety sponsorskie
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Oferowane  pakiety sponsorskie
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Klub dysponuje 24 miejscami [dwustronnymi banerami o pow.
  - jedna strona] rozstawianymi na zawody sportowe wokół24 m

boiska oraz dwoma powierzchniami reklamowymi umieszczonymi 
na hali sportowej o pow. każda.210 m  

Od 2014 roku współpracujemy z  Radio Trendy - nową nadającą 
na terenie Podkarpacia stacją radiową. Dzięki tej współpracy

oferujemy na bardzo preferencyjnych warunkach możliwość promocji
naszych sponsorów w eterze podczas np. transmisji z meczów.  

    :)ubulk rentrap( iksrentrap teikaP

     :)ycąjagamopsw rosnops( ywoząrb teikaP

      :)ycąjareipsw rosnops( ynrbers teikaP



ul. Legionów 6
38-400 Krosno

 693 212 204
 klub@karpaty-krosno.pl

Wysoko oceniana współpraca 
sponsorska  przez naszych dotychczasowych
partnerów biznesowych

Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. od wielu lat są związane z krośnieńską siatkówką. W ostatnim 
sezonie sportowym 2013/2014 współpraca pomiędzy naszą �rmą, a Krośnieńskim Stowarzyszeniem 
Siatkówki Karpaty Kromo mocno się zacieśniła. Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zostały 
sponsorem tytularnym drużyny PWSZ Karpaty MOSiR KHS Krosno, prowadzonym przez ww. 
Stowarzyszenie.  

Z przyjemnością rekomendujemy Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno jako 
uczciwego oraz rzetelnego partnera w biznesie. Stowarzyszenie wykazuje się sporą kreatywnością, 
celnym i indywidualnym podejściem do każdego partnera oraz inicjatyw przez niego podejmowanych. 
Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty jest organizacją wiarygodna i godną zaufania. 
Ustalone zobowiązania wykonuje dokładnie i terminowo. W imieniu Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO 
S.A. chciałbym wyrazić szczere zadowolenie ze współpracy z Krośnieńskim Stowarzyszeniem Siatkówki 

 Dariusz Gawroński
Dyrektor Generalny


