
OFERTA SPONSORSKA



Cele imprezy:

- propagowanie morsowania,

- upowszechnianie biegów z przeszkodami, aktywności rozwijającej wszechstronną sprawność 

   fizyczną,

- promowanie Sponsorów i Partnerów imprezy,

- promocja Tychów jako miasta przyjaznego dla sportu,

- propagowanie rywalizacji w duchu fair play.

- przeciwdziałanie uzależnieniom,

- propagowanie aktywności fizycznej wśród ludzi w każdym wieku, przez co następuje łączenie 

   pokoleń,

- wspólne wyłanianie szczególnie kreatywnych uczestników, którzy najciekawiej się przebiorą,

- zaangażowanie co najmniej 500 osób do wspólnej zabawy sportowo-rekreacyjnej.

Szanowni Państwo

Impreza „Mokre Majtki vs. Suche Majtki” odbędzie się w niezwykle atrakcyjnej dzielnicy 

Tychów - na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Paprocanach.  Za organizację biegu odpowiada

firma Perfekt Plan oraz Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni. Jako organizatorzy posiadamy bogate 

doświadczenie w organizowaniu imprez o biegowym i kulturalnym charakterze. Rozwinięta sieć 

kontaktów w połączeniu z profesjonalnym działaniem zespołu pozwala nam  osiągać wyznaczone 

cele i budować opinię solidnego partnera. To niewątpliwie świetna okazja do promowania swojej 

marki.

TO BĘDZIE PRAWDZIWIE WIDOWISKOWA IMPREZA BIEGOWA, ŁĄCZĄCA RYWALIZACJĘ 

SPORTOWĄ  Z DOSKONAŁĄ ZABAWĄ!

Z przyjemnością informujemy, że 17 listopada 2019 organizujemy w Tychach drugą edycję biegu 

dla morsów i amatorów biegania „Mokre Majtki vs. Suche Majtki”. Pierwsza edycja biegu okazała się 

spektakularnym sukcesem. Przedsięwzięcie to zawróciło w głowie nie tylko morsom i biegaczom, 

ale oczarowała mieszkańców, a także zintegrowała różne społeczności w duchu sportowego 

zaangażowania. Stąd nasza pełna mobilizacja i motywacja do zorganizowania kolejnej edycji. 



Zaprezentowanie Firmy jako partnera społecznego w przedsięwzięciu sportowo-kulturalnym 

adresowanym do szerokiego grona odbiorców

Umocnienie wizerunku firmy poprzez pozytywne skojarzenie ze wspieranym projektem

Sponsoring jest subtelniejszy niż reklama, a w związku z tym jest bardziej wiarygodną

formą promocji

Firmy sponsorujące są postrzegane jako silne zarówno przez klientów jak i konkurencje

W zależności od wysokości ufundowanej kwoty, organizatorzy zobowiązują się do należytego 

wyeksponowania Państwa Firmy 

Im wcześniej podejmiecie Państwo decyzję, tym szybciej logo Firmy znajdzie się na materiałach

związanych z biegiem. Jesteśmy również otwarci na inne pomysły i formy wsparcia oraz 

promocji proponowanych przez Partnera

Wierzymy, że zechcą Państwo nawiązać z nami współpracę przy tym wydarzeniu, nie tylko 

ze względu na wysoki poziom organizacyjny i sportowy, który staramy się wypracować, 

ale przede wszystkim z uwagi na jego realne walory marketingowe. Liczymy, że współdziałanie

przy biegu „Mokre Majtki vs. Suche Majtki” stworzy nam podwaliny pod satysfakcjonującą 

współpracę w następnych latach.

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE WSPARCIA BIEGU

W ZALEŻNOŚCI OD ZAANGAŻOWANIA OFERUJEMY TYTUŁ

PARTNERA, SPONSORA, SPONSORA GŁÓWNEGO



A TAK BYŁO NA PIERWSZEJ EDYCJI



PARTNERZY I SPONSORZY OBECNI NA NASZYCH BIEGACH 

- PRZYKŁADY-



LO
G
O

LO
G
O

LOGO SPONSORA GŁÓWNEGO NA KAŻDYM MEDALU



Aktywną reklamę i promocję Sponsora podczas zapowiedzi konferansjera w trakcie całej imprezy

Zamieszczenie materiału informacyjnego dotyczącego Sponsora na stronie internetowej imprezy, 

stronach internetowych organizatorów oraz w mediach społecznościowych

Zamieszczenie oznaczeń firmowych Sponsora (m.in. logo) na ściance za podium, na którego tle 

odbędzie się dekoracja zwycięzców i fotorelacja

Logo Sponsora na wszystkich materiałach reklamowych promujących imprezę

Umieszczenie materiałów reklamowych Sponsora w pakietach startowych uczestników

Balony, flagi, banery i inne, dowolne formy reklamy przy trasie zawodów i na terenie zawodów 

(dostarczone przez Sponsora)

Darmowy pakiet dla Sponsora

Kolportaż materiałów reklamowych na terenie biegu 

Prawo do ekspozycji stoiska lub namiotu promocyjnego na terenie biegu

Możliwość promocji poprzez inne akcje promocyjne po uprzedniej akceptacji organizatorów

Zapraszamy do współpracy!

                         Aneta Brandys

   tel. 516 709 186kontakt@perfektplan.pl
ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Perfekt Plan

II Tyski Bieg Morsów Mokre Majtki + Bieg Suche Majtki
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