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O siatkówce
Żeńska siatkówka to trzeci najbardziej medialny drużynowy 
sport w Polsce, który ma ogromny potencjał i możliwość roz-
woju.

Siatkówka jako dyscyplina sportu kojarzy się z sukcesami, 
widowiskiem sportowym i zasadą fair play. Hale, w których 
rozgrywane są mecze siatkówki, to bezpieczne miejsca
rozrywki dla całej rodziny.

Osiągnięcia reprezentacji Polski kobiet w XXI wieku:
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Misja i wizja klubu

Od powrotu klubu do rozgrywek na szczeblu centralnym w 2011 roku konsekwentnie realizujemy misję, aby ŁKS Com-
mercecon Łódź był sportową wizytówką miasta. Grą w siatkarskiej ekstraklasie oraz europejskich pucharach dostarczamy 
kibicom emocji na najwyższym poziomie. Chcemy również przyczyniać się do sportowego rozwoju najmłodszych miesz-
kańców Łodzi. W każdym sezonie ŁKS Commercecon Łódź to zespół osób, które dają z siebie maksimum możliwości,
aby klub godnie reprezentował nie tylko miasto, ale całą siatkarską społeczność.



TAURON Liga
W sezonie 2022/2023 w rozgrywkach TAURON Ligi
rywalizować będzie 12 drużyn.

Z każdym z rywali Łódzkie Wiewióry rozegrają w fazie zasad-
niczej mecz domowy i wyjazdowy rewanż, a następnie
spotkania w fazie play-off.

Mecze TAURON Ligi transmitowane są w sportowych
kanałach telewizji Polsat lub na platformie internetowej
Polsat BOX Go.



Sukcesy w rozgrywkach krajowych, które ŁKS Commerce-
con Łódź odnosił w ostatnich sezonach, promowały klub do 
udziału w europejskich pucharach. Przez trzy sezony z rzę-
du (2018/19, 2019/20,2020/21) reprezentowaliśmy Polskę 
w najbardziej prestiżowych rozgrywkach - Lidze Mistrzyń, 
w których rywalizowaliśmy z czołowymi zespołami Starego 
Kontynentu. W minionych rozgrywkach reprezentowaliśmy 
polską siatkówkę w Pucharze CEV.

W sezonie 2022/2023 ponownie będziemy rywalizować w 
najwyższej europejskiej klasie rozgrywek – Lidze Mistrzyń!

Europejskie puchary

Graliśmy m.in. z:



Klub ŁKS Commercecon Łódź skupia się przede wszystkim na 
ciągłym rozwoju sportowym. Bardzo ważne jest dla nas rów-
nież krzewienie postaw prospołecznych, związanych z po-
mocą osobom potrzebującym. Jest dla nas istotną misją, aby 
wykorzystywać popularność sportu do czynienia dobra.

ŁKS pomaga
W sezonie 2020/2021 kontynuowaliśmy m.in.:

• udział w akcji „Szlachetna Paczka”,
• przekazywanie gadżetów na aukcje charytatywne,
• wsparcie dla corocznej organizacji Wigilii dla dzieci 
       z domów dziecka i potrzebujących rodzin.



Łódzkie Wiewióry
ambasadorkami
Schroniska dla Zwierząt

Od wielu lat ŁKS Commercecon Łódź współpracuj ze
Schroniskiem dla Zwierząt przy ul. Marmurowej 4.
Siatkarki regularnie odwiedzają bezdomne zwierzęta, przy-
wożąc zapasy karmy i promując odpowiedzialne adopcje.

W ostatnich latach zorganizowaliśmy dwie flagowe inicjaty-
wy:

Adoptuj odpowiedzialnie - akcja edukacyjna uświadamia-
jąca,że adopcja zwierzęcia to decyzja na wiele lat i musi być 
przemyślana. Akcję promowaliśmy m.in. zamieszczając logo-
typ na koszulkach meczowych oraz we współpracy z deale-
rem samochodów za pomocą brandingu jednego z aut służ-
bowych.

 #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 schro-
niska wysokojakościową karmę.



Kalendarz
Charytatywny

Co roku siatkarki ŁKS-u Commercecon Łódź pozują do 
kalendarza charytatywnego, z którego cały dochód klub 
przeznacza na cele społeczne, np. wsparcie Schroniska 
dla Zwierząt przy ulicy Marmurowej 4. Ideą kalendarza na 
2022 rok było stworzenie zdjęć w różnych punktach Łodzi. 
Jak co roku, w tworzeniu kalendarza pomogły nam za-
przyjaźnione firmy.



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.

ŁKS dla najmłodszych



Współpraca z sekcją 
młodzieżową

ŁKS Commercecon Łódź reprezentuje miasto i region zarów-
no na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Rozwój druży-
ny 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 2021/2022:

• zespół juniorek został mistrzem województwa łódzkiego
• zespół juniorek młodszych został mistrzem województwa 

łódzkiego
• zespół młodziczek został brązowym medalistą wojewódz-

twa łódzkiego
• W sezonach 2019/2020 i 2020/2021 drużynę seniorską re-

prezentowała wychowanka klubu Oliwia Laszczyk, a w se-
zonie 2022/2023 do drużyny seniorskiej dołączy Anastasiia 
Hryshchuk. Swój debiut w drużynie seniorskiej w TAURON 
Lidze zaliczyły również Wiktoria Lach, Natalia Dróżdż, Alicja 
Jaryszek i Zuzanna Pieniak.



Najlepsi kibice 
w Polsce

W sezonie 2021/2022 nie tyl-
ko wynik sportowy może na-
pawać dumą. Był to kolejny 
sezon z wysoką frekwencją ki-
biców. Fani ŁKS-u Commerce-
con Łódź wypełniają nie tylko 
trybuny łódzkiej Sport Areny, 
ale są jedyną grupą kibicow-
ską, która tak licznie wspiera 
swój zespół podczas meczów
wyjazdowych.

35 139

4 420

W sezonie 2021/2022
(dom i wyjazd)

W CEV Cup łącznie
(dom i wyjazd)



ŁKS w mediach W sezonie 2021/2022 mecze ŁKS-u kibice mogli oglądać w:

transmisje inter-
netowe w Polsat 
Box Go

Mówią o nas:

17 10

transmisje TV w 
pasmach Polsatu 
Sport



Social media
Działania promocyjne związane z klubem oraz sponsorami
prowadzimy na:

zaangażowanie fanów - maj 2022

najbardziej aktywni użytkownicy - maj 2022

We wszystkich naszych mediach społecznościowych 
obserwujemy stałą tendencję wzrostową. 



Ekwiwalent

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

TOP 10:

1. 10 424 109,47 zł

2. 10 369 847,74 zł

3. 3 696 931,17 zł

4. 2 606 555,13 zł

5. 1 080 342,28 zł

6. 997 313,20 zł

7. 969 553,63zł

8. 935 625,34 zł

9. 831 732,28 zł

10. 766 693,80 złŹródło:
Sponsoring Insight
Research & Consulting



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



Co oferujemy? 
(offline)

• banery reklamowe (3mx1m) na meczach TAURON Ligi i Ligi 
Mistrzyń

• reklamy na strojach meczowych (koszulka, spodenki) 
• reklama na strojach treningowych (T-shirty) 
• spoty reklamowe na bandach ledowych podczas meczów 

transmitowanych przez Polsat Sport 
• logotypy na ściance telewizyjnej 
• naklejki reklamowe na boisku podczas meczów TAURON 

Ligi i Ligi Mistrzyń 
• reklama na osłonach ławki rezerwowych
• roll-upy reklamowe na meczach 
• reklamy dźwiękowe podczas meczów (spiker) 
• reklamy wyświetlane na ekranach w przerwach meczów 
• umieszczanie logotypów sponsora na materiałach promo-

cyjnych (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



Plan reklamowy - boisko



Ekspozycja logotypów
- strój meczowy



Kontakt:
Mariusz Przybyła
marketing manager

+48 506 184 152
mariusz.przybyla@siatkalks.pl

Oferta Sponsorska 


