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GRAMY RAZEM Z BIZNESEM
Współczesny Widzew Łódź jest oparty na silnych fundamentach
organizacyjnych oraz finansowych, dzięki wiarygodnym partnerom
biznesowym, którzy współpracują z klubem od wielu lat. Razem z nimi
chcemy przejść fantastyczną drogę w tworzeniu nowej historii,
dbając o realizację ich celów oraz poczucie satysfakcji.

87Partnerów biznesowych gra z Widzewem

256 834 Liczba ekspozycji sponsorów w mediach

7 332 071
ZŁ

Średni miesięczna wartość reklamowa
wypracowana w mediach

65 988 639
ZŁ

Ekwiwalent reklamowy wypracowany 
w mediach
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WIDZEWSKI KLUB BIZNESU
Naszym celem jest stworzenie elastycznej oferty biznesowej,
dla każdego podmiotu zainteresowanego budowaniem relacji
w oparciu o interesujące aktywności. Widzewski Klub Biznesu
to obecnie około 100 firm, które na różnym stopniu zaangażowania
wspierają klub, a tym samym realizują własne cele biznesowe
czy wizerunkowe.
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WIDZEWSKI KLUB BIZNESU

Platinum Gold
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WIDZEWSKI KLUB BIZNESU
Widzewskiego Klubu Biznesu to szereg aktywności związanych
z działaniem klubu poza dniem meczowym:

Śniadania biznesowe to kluczowy element funkcjonowania
Widzewskiego Klubu Biznesu. Poprzez regularne spotkania firm
wspierających Widzew, mamy zamiar doprowadzić do konsolidacji
biznesu wokół klubu. Wymiana wzajemnych świadczeń w ramach
Widzewskiego Klubu Biznesu to klucz do sukcesu tego projektu.

Wyjazdy VIP na imprezy towarzyszące, takie jak mecze
reprezentacji Polski czy koncerty, konferencje i szkolenia
biznesowe. W przypadku osiągniecia minimalnej liczby
uczestników, klub zapewnia wejściówki oraz transport na dane
wydarzenie. Wierzymy, że mecz reprezentacji Polski to doskonała
okazja do nawiązania relacji biznesowych oraz zaprezentowania
widzewskiego charakteru szerszej publiczności.
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WIDZEWSKI KLUB BIZNESU
Nie zapominając o znakomitej atmosferze w Sercu Łodzi

pamiętamy o potrzebie konsolidacji Widzewskiego Klubu Biznesu
w trakcie meczów wyjazdowych. W ramach możliwości, jakimi
dysponujemy jako goście obiektów ligowych rywali, będziemy
starali się uzyskać jak największą pulę wejściówek VIP do
dyspozycji członków Widzewskiego Klubu Biznesu. W drodze na
stadiony Ekstraklasy potrzebujemy wsparcia także z miejsc
zajmowanych przez gości VIP.

Turniej Widzewskiego Klubu Biznesu to stały punkt
w harmonogramie działań zaplanowanych dla WKB. Podstawowym
celem organizacji Turnieju jest integracja licznego środowiska
biznesowego skupionego wokół Widzewa. Wierzymy, że
rywalizacja sportowa i pozytywne emocje doskonale wpływają na
więzi poza sportowe łączące członków Widzewskiego Klubu
Biznesu.
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PODSUMOWANIE – PAKIET GOLD
Najważniejsze korzyści wynikające z nabycia Pakietu GOLD to:

Karnet na mecze Widzewa wraz z dedykowanym
miejscem w sektorach A6 i A7, które charakteryzują się
podwyższonym komfortem i najlepszą widocznością

Możliwość dokupienia drugiego karnetu w cenie VIP
Silver (3900 / 2000 zł netto za sezon/rundę)

Dostęp do strefy cateringu z bogatą ofertą dań, napojów i
alkoholi

Dedykowana recepcja VIP

Miejsce parkingowe przy zakupie co najmniej dwóch
karnetów

Dodatkowe korzyści marketingowe:

Udział w spotkaniach Widzewskiego Klubu Biznesu

Logo na oficjalnej stronie klubu oraz notka sponsorska

Prawo do skorzystania z oferty pozameczowej,
dedykowanej Widzewskiemu Klubowi Biznesu

Prawo do wykorzystania tytułu WKB w komunikacji
marketingowej

Cena pakietu GOLD

Kontynuacja:
6000 zł netto za sezon / 3500 zł netto za rundę jesienną

Nowy klient:

7500 zł netto za sezon / 3900 zł netto za rundę jesienną
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PODSUMOWANIE – PAKIET PLATINUM
Najważniejsze korzyści wynikające z nabycia Pakietu PLATINUM to:

Karnet na mecze Widzewa wraz z dedykowanym miejscem
w sektorach A6 i A7, które charakteryzują się podwyższonym
komfortem i najlepszą widocznością

Możliwość dokupienia drugiego karnetu w cenie VIP Silver
(3900 / 2000 zł netto za sezon lub rundę)

Dedykowane miejsce przy stole w strefie cateringu z bogatą ofertą
dań, napojów i alkoholi

Dedykowane miejsce parkingowe przy trybunie A obok recepcji VIP

Dodatkowe korzyści marketingowe:

Udział w spotkaniach Widzewskiego Klubu Biznesu

Logo na oficjalnej stronie klubu oraz notka sponsorska

Prawo do skorzystania z oferty pozameczowej, dedykowanej
Widzewskiemu Klubowi Biznesu

Mailing do bazy członków WKB

Reklama w telewizji stadionowej

Cena pakietu PLATINUM
Kontynuacja:

9000 zł netto za sezon / 4600 zł netto za rundę jesienną

Nowy klient:
10500 zł netto za sezon / 5500 zł netto za rundę jesienną



Kontakt:

Łukasz Kolecki
Kierownik ds. sprzedaży

lukasz.kolecki@widzew.com
501 739  282

Michał Rydz
Wiceprezes Zarządu

michal.rydz@widzew.com
512 916 988


	Slajd numer 1
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9

