Oferta
Sponsorska
na sezon
2021/2022

ŁKS Commercecon Łódź S.A.

Historia i sukcesy
sekcji siatkówki
1929
Powstanie sekcji
siatkówki

1958
Reaktywacja
sekcji siatkówki
żeńskiej po II WŚ

1982
Wicemistrzostwo
Polski i Puchar
Polski

1983
Mistrzostwo
Polski

1985

1986

1987

1989

Brązowy medal
Mistrzostw Polski

Wicemistrz Polski
i Puchar Polski

Brązowy medal
Mistrzostw Polski

Brązowy medal
Mistrzostw Polski

2016

2018

2019

2020

2021

Brązowy medal
Mistrzostw Polski

Brązowy medal
Mistrzostw Polski

Awans do
ekstraklasy po 23
latach

Wicemistrz
Polski i udział
w finale Pucharu
Polski
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Mistrzostwo
Polski

ŁKS pomaga
„Wielokrotnie przekonaliśmy się, że dobro
wraca, a my chcemy dzielić się tym dobrem.
Dlatego poza wynikiem sportowym,
aktywnie działamy również w akcjach
społecznych i charytatywnych.
To dla nas ważny punkt na liście priorytetów”
– Bartłomiej Bartodziejski, II trener ŁKS-u Commercecon Łódź.

W sezonie 2020/2021
kontynuowaliśmy m.in.:
•
•
•
•
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udział w akcji „Szlachetna Paczka”,
przekazywanie gadżetów na aukcje charytatywne,
wsparcie dla corocznej organizacji Wigilii dla dzieci
z domów dziecka i potrzebujących rodzin,
dostarczaliśmy m.in. środki higieniczne, suplementy czy
wodę do Domu Pomocy Społecznej, Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Centralnego Szpitala Klinicznego UM
oraz szpitala im. WAM przy ul. Żeromskiego.

Łódzkie Wiewióry ambasadorkami
Schroniska dla Zwierząt
Od wielu lat ŁKS Commercecon Łódź
współpracuje ze Schroniskiem dla
Zwierząt przy ul. Marmurowej 4.
Siatkarki regularnie odwiedzają
bezdomne zwierzęta, przywożąc
zapasy karmy i promując
odpowiedzialne adopcje.

W ostatnich latach zorganizowaliśmy dwie flagowe inicjatywy:
Adoptuj odpowiedzialnie - akcja
edukacyjna uświadamiająca,
że adopcja zwierzęcia to decyzja
na wiele lat i musi być przemyślana. Akcję promowaliśmy m.in.
zamieszczając logotyp na koszulkach meczowych oraz we współpracy z dealerem samochodów
za pomocą brandingu jednego z
aut służbowych.
#WygrywaMyPomagaMy - akcja
motywująca zespół do walki w
fazie play-off mistrzostw Polski.
Zespół rozgrywał mecze dedykowane wybranym psom ze schroniska, które z uwagi na wiek miały
mniejsze szanse na adopcję.
Za każdy wygrany mecz siatkarki
sponsorowały podopiecznym
schroniska wysokojakościową
karmę.
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ŁKS dla najmłodszych

Sport
zabawa
nauka

W sezonie 2017/2018 rozpoczęliśmy organizację Strefy
Małego Kibica podczas meczów domowych, co było dużą
zachętą do uczestnictwa w meczach siatkówki dla całych
rodzin.
Na najmłodszych kibiców
czekały m.in.:
•
•
•
•

gry i zabawy pod okiem animatora,
zabawy z maskotką zespołu Wiewiórką Zuzią,
konkursy z nagrodami,
odwiedziny gości ze świata sportu, np. piłkarzy ŁKS-u
Łódź, Marcina Gortata.

Niestety w sezonie 2020/2021 obostrzenia związane
z pandemią spowodowały, że organizowanie Strefy Małego
Kibica nie było możliwe, jednak powrócimy do tej idei tak
szybko, jak tylko to będzie możliwe.
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Współpraca z sekcją
młodzieżową
ŁKS Commercecon Łódź reprezentuje miasto
i region zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Rozwój drużyny seniorskiej jest dla
nas priorytetem, jednak bardzo ważna jest również
współpraca z sekcją młodzieżową.
Sekcja młodzieżowa ŁKS-u Siatkówka Żeńska szkoli
obecnie ponad 130 dziewcząt w różnych
kategoriach wiekowych i z każdym rokiem odnosi
coraz większe sukcesy.
W sezonie 2020/2021:
•
•
•
•
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zespół juniorek zajął 6. miejsce w turnieju
finałowym mistrzostw Polski
zespół juniorek młodszych zdobył brązowy medal
mistrzostw Polski
zespół młodziczek dotarł do ćwierćfinałów
mistrzostw Polski
W sezonach 2019/2020 i 2020/2021 drużynę seniorską reprezentowała wychowanka klubu
Oliwia Laszczyk. Swój debiut w drużynie
seniorskiej w TAURON Lidze zaliczyły również
Wiktoria Lach i Natalia Dróżdż.

Kalendarz
Charytatywny 2021
Co roku siatkarki ŁKS-u Commercecon Łódź pozują do
kalendarza charytatywnego, jednak ten na 2021 rok był
wyjątkowy.
Jego realizacja przebiegała pod hasłem szukania
pozytywnych aspektów hasła “zostań w domu”, które
towarzyszyło nam podczas pandemii.

Fotografie, które powstały są
przepiękne i wyjątkowe,
bowiem za obiektywami
stanęli najbliżsi naszych
Wiewiór, a czasami i one same.
Cały nakład wyprzedał się w
niespełna trzy tygodnie,
a dochód ze sprzedaży został
przekazany na pomoc w
funkcjonowaniu Schroniska dla
Zwierząt w Łodzi przy
ul. Marmurowej 4.
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Liga Mistrzyń

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Sukcesy w rozgrywkach krajowych, które ŁKS Commercecon Łódź odnosił w ostatnich sezonach, promowały klub do udziału w europejskich pucharach.
Przez trzy sezony z rzędu (2018/19, 2019/20, 2020/21) reprezentowaliśmy Polskę w najbardziej
prestiżowych rozgrywkach - Lidze Mistrzyń, w których rywalizowaliśmy z czołowymi
zespołami Starego Kontynentu.
W sezonie 2021/2022, jako brązowy medalista mistrzostw Polski, również zagramy
w europejskich rozgrywkach - w Pucharze CEV.
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Najlepsi kibice
w Polsce
Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią zdecydowana
większość spotkań została rozegrana bez udziału kibiców.
Jesteśmy jednak przekonani, że powtórzylibyśmy świetne
wyniki z poprzednich sezonów:

67 409

W sezonie 2018/2019
(dom i wyjazd)
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44 635

W sezonie 2019/2020
(dom i wyjazd)
(zakończony po rundzie
zasadniczej)

Kibice ŁKS-u są
wyjątkowi.
Żaden klub TAURON Ligi nie może poszczycić się tak zaangażowanymi fanami. Wystarczy wspomnieć, że powitali
oni pod Sport Areną w Łodzi brązowe medalistki MP jakby
zdobyły najcenniejszy medal. Z kolei podczas turnieju Ligi
Mistrzyń licznie wzięli udział w akcji #LMnaU2, która polegała na umieszczeniu na trybunach kibicowskich awatarów.

ŁKS Commercecon
w mediach

W sezonie 2020/2021 mecze ŁKS-u kibice mogli oglądać w:

„We are not here
today, but you will
hear about us again”, czyli „Nie ma
nas tu dzisiaj, ale
usłyszycie jeszcze
o nas ponownie”
– takiej treści ogromny transparent w języku angielskim pojawił się w Sport Arenie przed meczem Ligi
Mistrzyń ŁKS Commercecon – VakifBank Stambuł.
Nad nim widniał banner: „ŁKS Łódź Polska” wielkości boiska do siatkówki. Kibice ŁKS mieli prawo napisać coś takiego, bo mają w Europie opinię najlepszych siatkarskich kibiców. Wszyscy ubolewali, że
mecze odbywają się bez fanów Wiewiór, bo wówczas atmosfera byłaby niepowtarzalna - tak pisał o
nas Dziennik Łódzki podczas turnieju Ligi Mistrzyń.
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100%
6 meczów fazy
grupowej Ligi
Mistrzyń - 100%

Mówią o nas:

78%
25 na 32 mecze
TAURON Ligi 78%

ŁKS Commercecon w
internecie
We wszystkich naszych mediach społecznościowych
obserwujemy stałą tendencję wzrostową.
najbardziej aktywni użytkownicy - maj 2020

zaangażowanie fanów - maj 2020
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Działania promocyjne związane z klubem oraz sponsorami
prowadzimy na:

Ekwiwalent reklamowy

TOP 10:

Ekwiwalent reklamowy,
tj. cena jaką należałoby
zapłacić za wykupienie
konwencjonalnej
reklamy o podobnym
zasięgu.

1. 11 413 826,54 zł
2. 9 624 738,54 zł
3. 4 725 370,16 zł
4. 4 181 979,93 zł
5. 2 436 789,04 zł
6. 1 690 428,53 zł
7. 1 554 553,60 zł
8. 1 536 722,76 zł
Źródło:
Sponsoring Insight
Research & Consulting
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9. 1 285 745,35 zł
10. 1 269 061,94 zł

Plan reklamowy - boisko
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Co oferujemy?
(online)
•

obszerna relacja o rozpoczęciu współpracy na stronie
internetowej i portalach społecznościowych

•

wspólne działania promocyjne w internecie
(kampanie reklamowe)

•

organizacja konkursów ze sponsorem na portalach
społecznościowych klubu

•

wykorzystanie wizerunków zawodniczek na stronie
i profilach internetowych sponsora

•

publikowanie informacji na stronie i portalach
społecznościowych o bieżących działaniach sponsora

•

umieszczanie logotypów i banerów reklamowych
sponsora na stronie internetowej

•

ekspozycja logotypów sponsora na grafikach
organizowanych wydarzeń

•

stałe umieszczanie logotypów sponsora na grafikach
publikowanych w internecie

•

udostępnianie treści z portali społecznościowych
sponsora
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Co oferujemy?
(offline)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

banery reklamowe (3mx1m) na meczach Ligi Siatkówki
Kobiet i Ligi Mistrzyń.
reklamy na strojach meczowych (koszulka,spodenki)
reklama na strojach treningowych i reprezentacyjnych
(dresy, T-shirty)
spoty reklamowe na bandach ledowych podczas meczów
transmitowanych przez Polsat Sport
logotypy na ściance telewizyjnej
naklejki reklamowe na boisku podczas meczów Ligi Siatkówki Kobiet i Ligi Mistrzyń
Roll-upy reklamowe na meczach
reklamy dźwiękowe podczas meczów (spiker)
reklamy wyświetlane na ekranach w przerwach meczów
umieszczanie logotypów sponsora na materiałach promocyjnych (plakaty, bilety, zaproszenia, ulotki, biuletyny etc.)
kolportaż ulotek podczas meczów
organizacja sesji zdjęciowych zawodniczek dla sponsora
organizacja spotkań z zawodniczkami w firmie sponsora
nagranie klipów reklamowych dla sponsora
przeprowadzenie wywiadów ze sponsorami
organizacja eventów w lożach VIP podczas meczów
organizacja stoisk reklamowych sponsora na meczach
przekazywanie karnetów VIP i zaproszeń na mecze
organizacja wspólnych akcji społecznych, charytatywnych
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Ekspozycja logotypów
- strój meczowy
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Kontakt:
Mariusz Przybyła
marketing manager
+48 506 184 152
mariusz.przybyla@siatkalks.pl
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