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OFERTA 

SPONSOR KONKURENCJI              

Poznań 26-28 sierpnia 2022 roku 

 

Opis imprezy 

Cyklicznie organizowana impreza sportowo-rekreacyjna skierowana do branży 
wodociągowo-kanalizacyjnej z Polski i nie tylko. Rywalizacja odbędzie się już po raz 
trzydziesty, a raz drugi w Poznaniu. Jej tegorocznym organizatorem będzie firma 
Terlan Sp. z o.o. 

Główną areną zmagań startujących w Spartakiadzie zawodników będą tereny poznańskiej 
Malty, ze znanym na całym świecie torem regatowym o tej samej nazwie. To tutaj 
rywalizować będą biegacze, kajakarze, ale także miłośnicy koszykówki i innych sportów 
zespołowych.  

Ceremonia otwarcia Spartakiady, którą przewidziano na piątkowy wieczór, zaplanowana 
została imponująco. Szczegóły nadal owiane są tajemnicą, ale wystarczy sprawdzić 
w Internecie, jak otwierano inne imprezy sportowe nad Maltą wcześniej. 

Wieczory to czas na spotkań i zabawy, a to wszystko pod wielkim namiotem o powierzchni 
blisko 3 000 mkw.! 

 

Gwarantowane 
kanały informacji i 
reklamy 

Ekskluzywne używanie tytułu Sponsora (SK)  

30 Ogólnopolskiej Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza 
Jakubowskiego 

 Reklama internetowa 

 Reklama outdoorowa 

 Wydawnictwa 

 Transmisja internetowa 

 Ceremonia dekoracji zwycięzców 

 Dystrybucja materiałów reklamowych 

 

Reklama 
internetowa 

 Banery reklamowe na stronie spartakiady www.spartakiada2022.pl 

 Banery reklamowe na oficjalnym portalu Fb Spartakiady 

 Link do wskazanej strony SK Spartakiady z poziomu strony www i portalu Fb 
Spartakiady 

 Materiały redakcyjne S zamieszczane na stronie Spartakiady i portalu Fb 

Reklama 
outdoorowa 

 Banery reklamowe umieszczone w miejscu rozgrywani wybranej konkurencji 

 Inne nośniki reklamowe umieszczone na terenie Spartakiady (balony, flagi, standy, 
potykacze umieszczane w miejscy rozgrywania konkurencji 

  

http://www.spartakiada2022.pl/
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Wydawnictwa 

Logo KS umieszczone będzie w następujących wydawnictwach towarzyszących 
Spartakiadzie; 

 plakat Spartakiady 

 zaproszenia dla VIP 

 druk firmowy (wyniki, pisma itp.) 

 identyfikatory dla uczestników, VIP, gości, obsługi 

 Program spartakiady ( książka w nakładzie ponad 2 000 egz.) 

Realizacja 
konkurencji 

 Informacja o SK przekazywana jest w różnych formach podczas realizacji konkurencji 

Ceremonia dekoracji 
zwycięzców 

 Informacja o SK przekazywana jest w różnych formach podczas ceremonii dekoracji 
zwycięzców wybranej konkurencji Spartakiady; przedstawiciel SK zaproszony jest do 
wręczania medali, pucharów, nagród. 

Inne formy  Do ustalenia z producentem wykonawczym Spartakiady 

Dystrybucja 
materiałów 
reklamowych 

 Zakres i forma do ustalenia z producentem wykonawczym (organizatorem) Spartakiady 

Materiały reklamowe 
 Wszystkie materiały reklamowe, banery, potykacze, balony, projekty, spoty, jingle itp. 

SK dostarcza w ustalonej formie i terminie we wskazane przez producenta 
wykonawczego spartakiady miejsce na własny koszt. 

Całkowity koszt 
pakietu 
reklamowego 

15 000 PLN netto + podatek VAT wg. aktualnie obowiązującej stawki 

 


