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WSTĘP
Pragnę złożyć ofertę wystąpienia Państwa Firmy lub produktu w
charakterze sponsora Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec w sezonie zima-lato
2014/2015.
Naszym nadrzędnym celem jest
upowszechnianie biegania jako
najprostszej formy ruchu,
krzewienie zamiłowania do systematycznego
uprawiania rekreacji ruchowej i sportu w społeczeństwie, poprzez
organizowanie zawodów sportowych, oraz promowanie terenów rekreacyjnych
na terenie miasta Sosnowca.
Promujemy także, zdrowy tryb życia,
aktywność sportową osób
niepełnosprawnych, oraz organizujemy pomoc osobom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej, w tym przy zbiórce potrzebnych funduszy.
Bieganie staje się jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych
zarówno w Polsce jak i na świecie a Naszą ideą jest
dbanie o rozwój
sprawności fizycznej społeczeństwa,
w szczególności dzieci i młodzieży
poprzez wsparcie merytoryczne dla początkujących biegaczy.
Państwa firma może wziąć udział w naszym projekcie, jako Sponsor
Strategiczny, Sponsor lub Firma Wspierająca co będzie doskonałą promocją
marki na rynku, będzie dla nas jednocześnie poparciem i wyróżnieniem z
Państwa strony.
Chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z naszą ofertą
sponsorską, z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy.

Historia stowarzyszenia
Jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku, których łączy wspólna pasja jaką
jest bieganie oraz nordic walking. Dzięki niej spędzamy wspólnie czas na
treningach i zawodach sportowych. W większości mieszkamy i biegamy na
terenie miasta Sosnowca, ale nie tylko. Drzwi naszego stowarzyszenia są
otwarte dla wszystkich, którzy chcą prowadzić aktywny tryb życia i gotowi są
do przestrzegania statutu Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec. Na pomysł
założenia grupy kilka lat temu wpadł Damian Adamski, który zainicjował
działania w tym kierunku i jest założycielem Harpagan Sosnowiec. Początkowo
grupa działała jako amatorski klub biegowy i liczyła kilka osób. Od listopada
2013 roku jesteśmy Stowarzyszeniem Harpagan Sosnowiec z siedzibą w
budynku Centrum Organizacji Pozarządowym w Sosnowcu ul. Plac Kościuszki

5. W Krajowym Rejestrze Sądowym jesteśmy zarejestrowani pod nr
0000486559. Jesteśmy młodym stowarzyszeniem jednak prężnie się rozwijamy
i obecnie w naszych szeregach jest już kilkudziesięciu członków. Nasi
członkowie widoczni są na wielu imprezach biegowych w całym kraju, a nie
którzy z nich stają również na podium. W ostatnim czasie braliśmy udział w
następujących biegach:
• Fesliwal Spełnionych Marzeń w Mysłowicach,
• Bieg Walentynkowy w Dąbrowie Górniczej,
• Półmaraton Dąbrowski w Dąbrowie Górniczej,
• Cracovia Maraton w Krakowie,
• Międzynarodowy Bieg Uliczny na 15 km w Jaworznie,
• Uliczny Bieg Pszczyński w Pszczynie,
• Jurajski Półmaraton w Rudawie,
• PZU Maraton Warszawski w Warszawie,
• Bieg Dla Słonia, oraz Półmaraton Parkowy w Chorzowie,
• Bieg Tureta w Gliwicach,
• Dobrodzieńska Dycha w Dobrodzieniu,
• Maraton Dębno,
• Maraton Poznański,
• Maraton we Wrocławiu,
• BMW Berlin Maraton,
oraz wielu innych.
W 2013 i 2014 roku na terenie miasta Sosnowca zorganizowaliśmy kilka
biegów dla najmłodszych tj. Bieg Smyka, oraz pierwszy bieg uliczny w
Sosnowcu na 10 km o nazwie „Harpagańska Dycha”.

Oferta świadczeń sponsorskich Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Reklama Sponsora na stronie internetowej http://harpagansosnowiec.pl/
Logotypy Sponsora umieszczone na koszulkach lub czapeczkach
biegowych zawodników,
Logotypy Sponsora umieszczone na bluzach i ubraniach treningowych,
Umieszczanie
Logo
Sponsora
na
materiałach
reklamowych
Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec, plakatach i innych materiałach
drukowanych,
Prawo do wykorzystywania loga Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec w
celach marketingowych,
Prawo do wykorzystywania wizerunku członków stowarzyszenia w
kampaniach reklamowych,
Promocja Państwa firmy podczas imprez organizowanych przez
Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec (speaker)
Zniżki na opłaty startowe podczas imprez organizowanych przez
Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec dla pracowników Państwa firmy,
Wspólne treningi biegowe organizowane przez stowarzyszenie dla
pracowników Sponsora,
Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej

•
•
•

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec,
rozmieszczenie transparentów (bannerów) reklamowych z logo firmy na
trasie lub w strefie startu i mety,
wszelkie inne zasugerowane przez Sponsora, mieszczące się w granicach
prawa oraz zgodne ze statutem Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec,
osoby indywidualne pragnące wspomóc działania Stowarzyszenia
Harpagan Sosnowiec, mogą liczyć na certyfikat pamiątkowy
potwierdzający statut osoby wspierającej Stowarzyszenie oraz
umieszczenie imienia i nazwiska na stronie http://harpagansosnowiec.pl/
wśród sponsorów indywidualnych.

Mamy nadzieję, że niniejsza oferta sponsorska znajdzie uznanie w
Państwa oczach oraz miejsce wśród celów marketingowych Państwa Firmy, a
ewentualna współpraca przyniesie wymierne korzyści zarówno Państwu, jak i
przyczyni się do większej aktywności sportowej mieszkańców Naszego miasta i
okolic. Zakres świadczeń sponsorskich z naszej strony, jest zależny od
zaoferowanej nam pomocy i będzie rozpatrywany indywidualnie. Z
przyjemnością spotkamy się z Państwem, by móc przybliżyć naszą działalność
oraz określić możliwe wspólne obszary działań a także by odpowiedzieć na
Państwa pytania.
Mamy nadzieję, że Nasza współpraca przyniesie satysfakcję obu
stronom.
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