
SPONSOR MECZU
WIDZEW ŁÓDŹ



Oferta Sponsor Meczu to indywidualnie dobrany
pakiet świadczeń reklamowych skupiających się
wokół wybranego spotkania domowego Widzewa
Łódź w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. 

Dedykowany pakiet reklamowy dla Sponsora
Meczu to gwarancja ekspozycji marki przed
wypełnionym po brzegi Sercem Łodzi oraz
tysiącami odbiorców kanałów elektronicznych
Klubu. 

WSTĘP
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Oprócz szeregu świadczeń związanych       
 z promocją marki na stadionie oraz w mediach
Klubowych, otrzymają Państwo możliwość
umieszczenia reklamy firmy na koszulce
rozgrzewkowej I zespołu, a także bilety VIP i liczne
udogodnienia z tym związane.



Kolejne rekordy sprzedaży karnetów i wypełniony po brzegi stadion 
to fenomen, obok którego nie można przejść obojętnie. Widzew to
marka, tradycja i tysiące oddanych kibiców, do których dotrze
ekspozycja Twojej firmy.

fanów na Facebooku

obserwujacych na Instagramie

obserwujących na  Twiterze

subskrypcji kanału YouTube 

obserwujących na TikToku

obserwujących na LinkedIn

www.widzew.com

kibiców w całym kraju kibiców w bazie 
na widzew.com 

nowych kibiców
na każdym meczu

rekord dobowej
sprzedaży karnetów

sprzedanych karnetów
na sezon 2022/23

frekwencja 
od marca 2017
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7. kolejka PKO BP Ekstraklasy
27 sierpnia 2022

20:00
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ŚWIADCZENIA

WIZERUNEK/TYTULARNOŚĆ

Nadanie tytułu Sponsora Meczu. 
Prawo do wykorzystania tytułu Sponsora Meczu 
we własnych działaniach komunikacyjnych. 
Prawo do wykorzystania herbu, nazwy Klubu 
oraz dedykowanego kompozytu w komunikacji Sponsora.

BRANDING

Ekspozycja logo Sponsora na koszulce rozgrzewkowej
I drużyny.

Prawo do emisji materiału promocyjnego na bandach LED.
Prawo do emisji 15 sekundowych spotów promocyjnych 
na telebimach stadionowych (przed oraz w przerwie meczu).
Prawo do emisji 15 sekundowych spotów promocyjnych 
w telewizji stadionowej (przed oraz w przerwie meczu).
Prawo do emisji promocyjnych spotów audio - przed oraz 
w przerwie meczu.
Branding stadionu i dróg dojścia na stadion.

EKSPOZYCJA
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KOMUNIKACJA
Informacja o Sponsorze Meczu na www Klubu.
Informacja o Sponsorze Meczu w newsletterze Klubu.

HOSPITALITY
Bilety VIP.
Dedykowany stolik w strefie VIP.
Zaproszenie do Loży Klubowej.
Dedykowana koszulka z logo Sponsora. 
Dedykowane miejsce parkingowe VIP. 

CYFROWE

Promocja w kanałach social media Klubu.
Promocja w aplikacji mobilnej Klubu. 
Promocja w oficjalnej telewizji Klubu. 
Prawo do organizacji konkursu w mediach cyfrowych Klubu.

WYDARZENIE

Możliwość zorganizowania konkursu na płycie głównej.
Prawo do aktywności promocyjnych oraz sprzedażowych
(obszar stadionu). 
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ŚWIADCZENIA



RAMOWE ZAŁOŻENIA WSPÓŁPRACY
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OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

PŁATNOŚĆ

EWALUACJA PROJEKTU SPONSORSKKIEGO

od 7 dni przed meczem do 7 dni po meczu

20 000 zł netto

po zakończeniu projektu
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SZCZEGÓŁY OFERTY

ŁUKASZ KOLECKI
KIEROWNIK DS. SPRZEDAŻY

 501 739 282

lukasz.kolecki@widzew.com

EMILIA RYBIŃSKA
SPECJALISTA DS. RELACJI BIZNESOWYCH

531 779 388

emilia.rybinska@widzew.com
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