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Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu LZS Piasek Potworów, mamy zaszc-
zyt zaprosić Państwa do współpracy z jednym z najpopu-
larniejszych w Polsce klubem piłkarskim z niższych lig.

Dlaczego opłaca się nas wspierać?

W prowadzenie klubu wkładamy swój prywatny czas, jesteśmy 
kreatywni, mamy dużo zapału i chęci do pracy. Mimo różnych 
wyników sportowych ciągle stawiamy sobie nowe cele i pracujemy 
wspólnie nad rozwojem naszego małego klubu, lecz ze względu 
na nasze ograniczone środki finansowe jest to dosyć ciężkie. Ak-
tualnie roczny budżet naszego klubu opiewa w okolicy 20 tysięcy. 

Dlatego też zwracamy się do firm i przedsiębiorstw, jak i do 
osób prywatnych, z uprzejmą prośbą o wsparcie naszego 
klubu w postaci środków pieniężnych lub materialnych. Nie 
ustalamy żadnej granicy, każda forma pomocy jest dla nasze-
go klubu dużym wsparciem. Zapraszamy do współpracy na 
wspólnie określonych zasadach. Każda ze stron w indywidu-
alnych rozmowach określi swoje oczekiwania, cele i zadania.

Nasza drużyna jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
klubów piłkarskich występujących w niższych ligach w Pols-
ce. Popularność w mediach społecznościowych sprawia, 
że jesteśmy dobrym miejscem na reklamę Państwa firmy. 

Nasze profile na mediach społecznościowych obserwują dzienni-
karze czołowych stacji telewizyjnych oraz wydawnictw sportowych, 
sportowcy, politycy, kluby piłkarskie, firmy bukmacherskie oraz 
kibice z różnych części kraju. O naszym klubie powstał również 
serial telewizyjny wyprodukowany dla telewizji Canal+ oraz Canal 
Discovery, co sprawia, że zasięg reklamy znacznie się zwiększa.
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Struktura finansowa

Klub finansowany jest głównie z dotacji z budżetu Gminy Bardo. W roku 
2019 kwota dotacji wynosiła około 20 000 zł.

Kwota ta stanowi około 70% klubowego budżetu. Reszta pozyskiwana 
jest ze środków własnych (około 21%) oraz od sponsorów (około 9%).

Procentowy udział kosztów ze względu na rodzaj wydatków:

Media o nas

Nasze plany

Od początku naszego medialnego sukcesu, pojawilśmy się na 
największych w Polsce portalach internetowych dotyczących sportu czy 
piłki nożnej. Aby nie być gołosłownym zapraszamy do zapoznania się z 
materiałami które powstały dotychczas. Przybliżą one znaczniej sposób 
w jaki działamy i pozwolą lepiej poznać klub, jak i osoby za nim stojące. 

“Piasek Potworów i historia pewnej trybuny” - Weszło.com

“Ulepieni z Piasku” - Polskielogo.net

“Z Piaska Potworów zrobili medialnego potwora” - Łączy Nas Piłka

“Najciekawsze kluby niższych lig w Polsce” - Łączy Nas Piłka

”Burza z Piaskiem. Tam jest piłka!” - Jerzy Chromik TVP Sport

Wszystkie materiały dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem: 
https://www.piasekpotworow.pl/media-o-nas

Główne potrzeby klubu to wydatki bieżące wynikające z występów w 
rozgrywkach ligowych. Naszym priorytetem jest zapewnienie optymalnych 
warunków treningowych oraz meczowych. Dlatego pozyskane środki 
planujemy przeznaczyć na: 

- zakup kompletów meczowych (koszulki, spodenki getry)
- zakup dresów
- zakup sprzętu meczowego oraz treningowego (piłki, siatki, akcesoria)
- organizację transportu na mecze wyjazdowe

We wszystkich powyższych planach, przewidujemy miejsce na reklamę 
sponsora.

Naszym celem długoterminowym jest doprowadzenie boiska sportowego 
do standardów pozwalających na bezpieczne uprawianie gry w piłkę nożną. 
Aby było to możliwe, w pierwszej kolejności chcemy na boisku zamontować 
ogrodzenie, które uchroni murawę oraz zaplecze przed uszkodzeniami zarów-
no zwierząt leśnych, jak i aktów wandalizmu. 
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Sposoby komunikacji Facebook, Twitter - statystyki

Głównym centrum informacji jest nasza strona internetowa, gdzie 
znajdują się wszystkie potrzebne wiadomości na temat funkcjonow-
ania drużyny, boiska, zaplecza, dojazdów oraz wiele innych. Strona 
ma średnio około 1500 wyświetleń miesięcznie, przy 900 unikalnych 
użytkownikach.

Profile społecznościowe: Facebook, Twitter, Instagram

Kolejnym sposobem komunikacji są media społecznościowe, Twitter, Fa-
cebook oraz Instagram, które prowadzone są bardzo aktywnie, a wszyst-
kie informacje przekazywane są na bieżąco. Nasze wpisy przykuwają 
uwagę dużej rzeszy odbiorców. 

Nasze profile śledzą znane w świecie sportu, polityki i show-biznesu 
osoby, jak również różnego rodzaju firmy i przedsiębiorstwa z którymi 
bardzo często wchodzimy w interkacje poprzez publikownie postów, 
komentarzy czy zdjęć.
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Jak na tym skorzystasz? Zaufali nam:

W zamian za sponsoring możemy zaoferować:

- promocję podczas meczu na szczeblu regionalnym podczas 
rozgrywek ligowych oraz na szczeblu centralnym podczas 
turniejów piłkarskich.

- informację o sponsorze zamieszczoną na stronie inter-
netowej.

- informacje o sponsorze na social mediach facebook, twitter, 
instagram w formie graficznej.

- profesjonalną sesję zdjęciową reklamująca Państwa firmę lub 
produkt.

Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamier-
zonych przez nas celów oraz pozwoli na rozwijanie się nasze-
go klubu, oraz infrastruktury naszego boiska.

Zapraszamy do współpracy!

Potworów
57-256 Bardo
woj. dolnośląskie

kom: +48 501 660 080

info@piasekpotworow.pl
https://www.piasekpotworow.pl
https://twitter.com/PPotworow
https://www.instagram.com/piasek.potworow

Klub Sportowy 
LZS "PIASEK" Potworów


