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Prezes zarządu 
Ks ursus WarszaWa

Jarosław KochaniaK

W imieniu Klubu Sportowego Ursus Warszawa zwracam się do Państwa z  propozycją  
długofalowej współpracy biznesowej oraz wsparcia naszej działalności piłkarskiej, 
szkoleniowej i edukacyjnej jako sponsor i mecenas Klubu.

Pod koniec czerwca br. członkowie stowarzyszenia KS Ursus wybrali nowy  
zarząd, którego najważniejszym zamiarem jest profesjonalizacja szkolenia piłkarskiego 
i rozwój Klubu pod kątem sportowym, organizacyjnym i  infrastrukturalnym. Jesteśmy 
obecnie jedną z jedynie 14 akademii piłkarskich na terenie województwa mazo-
wieckiego, które uzyskały „złotą gwiazdkę”, najwyższą kategorię w  ogólnopolskim 
programie certyfikacji szkółek piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej. Naszą 
ambicją i celem sportowym jest miejsce wśród 3 najlepszych akademii na terenie 
Warszawy.

Przedstawiam Państwu niniejszą ofertę, zawierającą wybrane informacje na 
temat Klubu oraz proponowanych pakietów sponsorskich, które chcielibyśmy 
omówić podczas bezpośredniej rozmowy. Zapraszam Państwa do współpracy, 
która – jestem o tym przekonany – może przynieść obu stronom konkretne 
i wymierne korzyści biznesowe, marketingowe i wizerunkowe.

Z wyrazami szacunku,

Szanowni Państwo,



BARWY KLUBU

KONTAKT

OFICJALNY ROK ZAŁOŻENIA: 1935

Pojemność: 1500 miejsc
Wymiar boiska: 105 x 68 m

ul. Sosnkowskiego 3 
02-495 Warszawa 

biuro@ursuswarszawa.com 
www.ursuswarszawa.com

STADIONWŁADZE KLUBU

struktura klubu

akademia

liczba zawodników liczba pracowników

seniorzy administracja/trenerzy

500
Prezes Zarządu: Jarosław Kochaniak

Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Kosmalski
Skarbnik Zarządu: Piotr Tomaszewski
Sekretarz Zarządu: Sebastian Kozioł 
Członek Zarządu: Marcin Włodarski

liczba zawodników
40 40

informacje o klubie
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ZARZĄD KLUBU

TRENERZY AKADEMII

KOORDYNATOR DS. SZKOLENIA

uefa a elite Youth
Michał Kaleta

DYREKTOR SPORTOWY

uefa a elite Youth
Sebastian Pietrzyk
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STRUKTURA AKADEMII



CELE AKADEMII

clj
Powrót przynajmniej 

jednej drużyny do CLJ  
od sezonu 2023/2024.

Stałe podnoszenie 
kompetencji kadry 

trenerskiej.

Gra wychowanków 
na najwyższych poziomach 

piłki seniorskiej.

Wejście do TOP 3
akademii piłkarskich

w Warszawie.

Podnoszenie umiejętności 
piłkarskich, regularny 
transfer zawodników 

z grup B do A.

Wprowadzanie 2-4 
zawodników Akademii 

rocznie do drużyn 
seniorskich.
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tys. tys. tys. tys. tys.

źrodeł

tys.

70 35 5 2

6

250

Polubień na Facebook  
(2 profile)

Zasięg FanPage  
Facebook

Zasięg  
strony www

Oglądalność transmitowanych 
spotkań na YT oraz FB

Zasięg FanPage  
Instagram

Komunikacji medialnej 
KS Ursus

Potencjalny zasięg transmisji 
w TV kablowych

KLUB W MEDIACH

6,3



TWOJE KORZYŚCI

SPONSOR  
STRATEGICZNY

MECENAS KS URSUS

SPONSOR  
GŁÓWNY SENIORÓW 
GŁÓWNY AKADEMII

SPONSOR  PARtNER  
BIZNESOWY

PARtNER 
LOKALNY

REKLAMODAWCA

Wsparcie KS URSUS 
udział w budowaniu nowej 

jakości  
i nowej społeczności

Usługi VIP 
rozbudowany pakiet 

korzyści dla partnerów 
i ich klientów

Promocja
Promocja marki, usług i produktów.

Udział
w spotkaniach biznesowych

organizowanych przez KS Ursus

RODZAJE WSPółPRACY SPONSORSKIEJ



SPONSOR STRATEgICZNY

Logo firmy

Udział w eventach

>>>

banery Reklama w transmisjach LIVE

inne

Logo firmy

Info w social mediach
ekspozycja na sportowych 

strojach meczowych - 
drużyn seniorów i akademii 
(szczegóły do uzgodnienia).

wydarzenia medialne i spotkania biznesowe, w tym: 
– do 2x rocznie – event z udziałem sponsora na terenie klubu: 
–  do 2x rocznie – event medialny z udziałem sponsora, 
 dyr. sportowego, trenera i kapitana drużyny,
–  do 2x rocznie – spotkanie biznesowe KS Ursus,
–  do 2x rocznie – spotkanie z przedstawicielami  

miasta/dzielnicy i MZPN,
–  do 2x rocznie – bilety VIP na mecze reprezentacji Polski. do uzgodnienia 

indywidualnie

na stadionie głównym, 
boisku bocznym i Orlikach.

na FB oraz YT, a także  
w  lokalnych TV kablowych 

Warszawy i gmin  
ościennych. 

na ściankach medialnych

strona www, instagram, 
Facebook, Twitter, Youtube, 

Linkedin, w tym: do 12x 
rocznie – dedykowany post 
dot. promocji produktów/

usług sponsora
do 6x rocznie – wywiad / 
rozmowa ze sponsorem.
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SPONSOR głóWNY SENIORóW

Logo firmy

Udział w eventach

banery

Logo firmy

Info w social mediach
ekspozycja na sportowych 

strojach meczowych - 
drużyn seniorów i akademii 
(szczegóły do uzgodnienia).

wydarzenia medialne i spotkania biznesowe, w tym: 
–  do 1x rocznie – event z udziałem sponsora na terenie klubu,
–  do 1x rocznie – event medialny z udziałem sponsora, 
 dyr. sportowego, trenera i kapitana drużyny,
–  do 1x rocznie – spotkanie biznesowe KS Ursus,
–  do 1x rocznie – spotkanie z przedstawicielami  

miasta/dzielnicy i MZPN,
–  do 1x rocznie – bilety VIP na mecze reprezentacji Polski. 

na stadionie głównym 
i  boisku bocznym.

na ściankach medialnych.

strona www, Instagram, 
Facebook, Twitter, Youtube, 

Linkedin, w tym: do 8x rocznie – 
dedykowany post dot. promocji 

produktów/usług sponsora
do 4x rocznie – wywiad / 
rozmowa ze sponsorem.

Reklama w transmisjach LIVE
na FB oraz YT, a także  

w  lokalnych TV kablowych 
Warszawy i gmin  

ościennych. >>>
inne
do uzgodnienia 
indywidualnie
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SPONSOR głóWNY AKADEMII

Logo firmy

Udział w eventach

banery

Logo firmy

Info w social mediach
ekspozycja na sportowych 

strojach meczowych 
- drużyn akademii 

(szczegóły do uzgodnienia)

wydarzenia medialne i spotkania biznesowe, w tym: 
–  do 1x rocznie – event z udziałem sponsora na terenie klubu,
–  do 1x rocznie – event medialny z udziałem sponsora, 
 dyr. sportowego i koordynatora akademii,
–  do 1x rocznie – spotkanie biznesowe KS Ursus,
–  do 1x rocznie – spotkanie z przedstawicielami  

miasta/dzielnicy i MZPN,
–  do 1x rocznie – bilety VIP na mecze reprezentacji Polski. 

na boisku bocznym
 i Orlikach.

na ściankach medialnych

strona www, Instagram, 
Facebook, Twitter, Youtube, 

Linkedin, w tym: do 8x rocznie – 
dedykowany post dot. promocji 
produktów/usług sponsora, do 
4x rocznie – wywiad / rozmowa 

ze sponsorem.

>>> inne do uzgodnienia 
indywidualnie
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SPONSOR

Logo firmy

Udział w eventach

banery

Logo firmy

Info w social mediach
ekspozycja na sportowych 

strojach meczowych 
- drużyn akademii 

(szczegóły do uzgodnienia).

wydarzenia medialne i spotkania biznesowe, w tym: 
–  do 1x rocznie – event z udziałem sponsora na terenie klubu,
–  do 1x rocznie – event medialny z udziałem sponsora, 
 dyr. sportowego i koordynatora akademii,
–  do 1x rocznie – spotkanie biznesowe KS Ursus,
–  do 1x rocznie – spotkanie z przedstawicielami miasta/dzielnicy  

i MZPN.

na boisku bocznym
 i Orlikach.

na ściankach medialnych.

strona www, Instagram,  
Facebook, Twitter, Youtube, 

Linkedin, w tym: do 4x rocznie – 
dedykowany post dot. promocji 

produktów/usług sponsora
do 2x rocznie – wywiad /  
rozmowa ze sponsorem.

>>> inne do uzgodnienia 
indywidualnie
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PARTNER BIZNESOWY

Logo firmy

Udział w eventach

banery

Logo firmy

Info w social mediach
ekspozycja na sportowych 

strojach meczowych 
- drużyn akademii 

(szczegóły do uzgodnienia).

wydarzenia medialne i spotkania biznesowe, w tym: 
–  do 1x rocznie – event z udziałem sponsora na terenie klubu,
–  do 1x rocznie – event medialny z udziałem partnera, dyr. sporto-

wego i koordynatora akademii,
–  do 1x rocznie – spotkanie biznesowe KS Ursus.

na Orlikach.

na ściankach medialnych.

strona www, Instagram, 
Facebook, Twitter, Youtube, 

Linkedin, w tym: do 2x rocznie – 
dedykowany post dot. promocji 
produktów/usług sponsora, do 
2x rocznie – wywiad / rozmowa 

ze sponsorem.

>>> inne do uzgodnienia 
indywidualnie
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PARTNER LOKALNY LUB REKLAMODAWCA

PAR
TNE

R L
OK

ALN
Y

REK
LAM

OD
AW

CA Współpraca reklamowa

Wlepki, naklejki, stickery

Certyfikat partnera

Logo w social mediach

oferta dotyczy prowadzenia 
uzgodnionych działań 

komercyjnych na rzecz partnera, 
polegających na promocji 
i pozycjonowaniu marki, 

produktów lub usług, stanowiąc 
uzupełnienie i wsparcie działań 

marketingowych partnera.

grafika klubowa  
w miejscach sprzedażowych 

Partnera typu  
„Wspieram KS Ursus”. 

(szczegóły do uzgodnienia).

przyznawany wybranym 
partnerom na podstawie za-
wartej umowy o współpracy, 

w tym działań w obszarze 
reklamy i promocji.

Logo w postach Facebook 
 i Instagram Akademii

 KS Ursus, posty w grupach 
dzielnicy Ursus oraz grupach 

Warszawy.

>>> inne
do uzgodnienia 
indywidualnie
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kontakt

adam mojski
a.mojski@ursuswarszawa.com

biuro@ursuswarszawa.com

w w w. u r s u s w a r s z aw a . c o m

tel. 602 240 583

tel.: 535 100 431

marketing manager ks ursus

biuro

KS Ursus – Silni Razem


