
 

 

 

 



 

 

Stowarzyszenie Polskiej Społeczności Pole Sport zostało powołane w kwietniu 

2016 roku, aby wraz z International Pole Sports Federation, rozwijać pole sport w 

Polsce. Jako jedyna polska organizacja, jesteśmy zrzeszeni i upoważnieni do 

reprezentowania naszego kraju w IPSF, która od kilku lat prowadzi działania, 

mające na celu uznania pole sport, jako pełnoprawnej dyscypliny sportowej. Stara 

się równocześnie o to, aby w przyszłości pole sport został uznany za dyscyplinę 

olimpijską.  

 

Jako, że jednym z wymogów międzynarodowej federacji 

jest fakt, aby nasza organizacja była organizacją non-

profit, dlatego nasze funkcjonowanie zależne jest od 

dobroci i wsparcia pasjonatów tego pięknego sportu. 

 

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi 

propozycjami sponsorskimi, dotyczącymi sponsorowania 

naszego Stowarzyszenia, jak i I Mistrzostw PS Pole Sport, 

które odbędą się 22 kwietnia 2017r., na Targach Kielce., 

podczas imprezy Fit Weekend. 

 



 

 

✓ informacje o firmie, jako rocznym sponsorze, wraz z odnośnikiem do strony, zamieszczone na stronie 

www.pspolesport.pl przez cały rok; 

✓ logo na ściance zdjęciowej na I MPSPS oraz na ściance strefy oczekiwania zawodnika; 

✓ informacje o sponsorze na programach I MPSPS; 

✓ logo na koszulkach wolontariuszy i obsługi I MPSPS; 

✓ sześć biletów wstępu na I Mistrzostwa PS Pole Sport oraz Targi Fit Weekend 

✓ dyplom od PSPS w podziękowaniu za sponsorowanie i wkład w rozwój pole sport w Polsce i na świecie; 

✓ przedstawiciel firmy wręczający nagrody zwycięzcom; 

✓ stoisko wystawowo-sprzedażowe podczas I Mistrzostw PS Pole Sport; 

✓ prezentacja firmy podczas trwania zawodów; 

✓ możliwość umieszczenia ulotek i/bądź prezentów do toreb dla zawodników i sędziów; 

✓ rozwieszenie dwóch banerów o maksymalnych wymiarach 2m x 1m na sali zawodów;  

✓ możliwość rozłożenia ulotek na miejscach siedzących, podczas I Mistrzostw PS Pole Sport; 

✓ możliwość rozstawienia swojego roll up’a 

na sali zawodów; 

✓ prezentacja informacji marketingowych 

firmy na fan page’u Polskiej Społeczności 

Pole Sport oraz na stronie wydarzenia – 

jeden post na miesiąc; 

✓ logo firmy na materiałach promocyjnych 

SPSPS przez cały rok bieżący oraz plakatach 

I MPSPS; 

http://www.pspolesport.pl/


 

 

 

✓ logo na ściance zdjęciowej oraz na ściance strefy oczekiwania zawodnika; 

✓ informacje o sponsorze na programach I MPSPS; 

✓ sześć biletów wstępu na I Mistrzostwa PS Pole Sport oraz Targi Fit Weekend; 

✓ dyplom od PSPS w podziękowaniu za sponsorowanie i wkład w rozwój pole sport w Polsce i 

na świecie; 

✓ możliwość wręczania nagród przez przedstawiciela firmy; 

✓ stoisko wystawowo-sprzedażowe podczas I Mistrzostw PS Pole Sport; 

✓ prezentacja firmy podczas trwania zawodów; 

✓ możliwość umieszczenia ulotek i/bądź prezentów do toreb dla zawodników i sędziów; 

✓ rozwieszenie dwóch banerów o maksymalnych wymiarach 2m x 1m na sali zawodów;  

✓ możliwość rozłożenia ulotek na miejscach siedzących podczas I Mistrzostw PS Pole Sport; 

✓ umieszczenie ulotek w torbach dla zawodników i sędziów; 

✓ możliwość rozstawienia swojego roll up’a przed wejściem na salę zawodów; 

✓ prezentacja logo wraz z podanym odnośnikiem na stronie www.pspolesport.pl; 

✓ prezentacja logo wraz z podanym odnośnikiem na fan page’u Polskiej Społeczności Pole 

Sport oraz na stronie wydarzenia; 

✓ przedstawienie materiałów promocyjnych firmy na kanałach social media Stowarzyszenia 

raz na 2 miesiące, przez cały rok bieżący; 

✓ logo firmy na plakatach I MPSPS; 

 



 

 

✓ logo na ściance zdjęciowej; 
✓ logo sponsora w programach I MPSPS; 
✓ cztery bilety wstępu na I Mistrzostwa PS Pole Sport oraz Targi Fit Weekend; 
✓ dyplom od PSPS w podziękowaniu za sponsorowanie i wkład w rozwój pole sport 

w Polsce i na świecie; 
✓ stoisko wystawowo-sprzedażowe podczas I Mistrzostw PS Pole Sport; 
✓ prezentacja firmy podczas trwania zawodów; 
✓ możliwość umieszczenia ulotek i/bądź prezentów do toreb dla zawodników i 

sędziów; 
✓ rozwieszenie banera o maksymalnych wymiarach 2m x 1m na sali zawodów;  
✓ możliwość rozłożenia ulotek na miejscach siedzących podczas I Mistrzostw PS 

Pole Sport; 
✓ umieszczenie ulotek w torbach dla zawodników i sędziów; 
✓ możliwość rozstawienia swojego roll up’a przed wejściem na salę zawodów; 
✓ prezentacja logo wraz z podanym odnośnikiem na stronie www.pspolesport.pl; 
✓ prezentacja logo wraz z podanym odnośnikiem na fan page’u Polskiej 

Społeczności Pole Sport oraz na stronie wydarzenia; 
 

 

 

 

 

http://www.pspolesport.pl/


 

 

✓ logo na ściance zdjęciowej; 
✓ dwa bilety wstępu na I Mistrzostwa PS Pole Sport oraz Targi Fit Weekend; 
✓ dyplom od PSPS w podziękowaniu za sponsorowanie i wkład w rozwój pole sport w 
Polsce i na świecie; 
✓ logo sponsora w programach I Mistrzostw PS Pole Sport; 
✓ prezentacja firmy podczas trwania zawodów; 
✓ możliwość umieszczenia ulotek i/bądź prezentów do toreb dla zawodników i sędziów; 
✓ rozwieszenie banera o maksymalnych wymiarach 2m x 1m na sali zawodów;  
✓ możliwość rozłożenia ulotek na miejscach siedzących podczas I Mistrzostw PS Pole 
Sport; 
✓ umieszczenie ulotek w torbach dla zawodników i sędziów; 
✓ możliwość rozstawienia swojego roll up’a przed wejściem na salę zawodów; 
✓ prezentacja logo wraz z podanym odnośnikiem na stronie www.pspolesport.pl; 
✓ prezentacja logo wraz z podanym odnośnikiem na fan page’u Polskiej Społeczności 
Pole Sport oraz na stronie wydarzenia; 
✓ prezentacja materiałów reklamowych firmy raz na 6 miesięcy na kanałach social 
media Stowarzyszenia; 
 

 

 

 

 

http://www.pspolesport.pl/


 

 

✓ logo (lub wybrany nadruk) na koszulkach czyścicieli podczas zawodów; 
✓ prezentacja logo wraz z podanym odnośnikiem na stronie www.pspolesport.pl oraz opisem firmy; 
✓ prezentacja logo wraz z podanym odnośnikiem na fan page’u Polskiej Społeczności Pole Sport oraz instagramie oraz 

na stronie wydarzenia; 
✓ prezentacja firmy podczas trwania zawodów; 
✓ możliwość rozstawienia swojego roll up’a; 

 

✓ logo na całej stronie toreb dla zawodników oraz sędziów; 
✓ logo firmy na stronie i kanałach social media stowarzyszenia; 

 

✓ rozwieszenie banera o maksymalnych wymiarach 2m x 1m 
na sali zawodów;  

 

✓ możliwość rozłożenia ulotek na miejscach siedzących 
podczas I Mistrzostw PS Pole Sport; 

✓ umieszczenie ulotek w torbach dla zawodników i sędziów; 
 

http://www.pspolesport.pl/


 

 

✓ możliwość rozstawienia swojego roll up’a przed wejściem na salę zawodów; 
 

✓ prezentacja logo wraz z podanym odnośnikiem na stronie www.pspolesport.pl; 
✓ prezentacja logo wraz z podanym odnośnikiem na fan page’u Polskiej Społeczności Pole Sport oraz innych kanałach 

social media; 
 
 

Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie do 

dołączenia i wsparcia rozwoju polskiego pole sport’u oraz 

polskich zawodników.  

Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt mailowy 

marketing@pspolesport.pl  

Zapraszamy również do kontaktu, jeśli są Państwo 

zainteresowani ofertą przygotowaną indywidualnie. 

www.polesport.pl  

http://www.pspolesport.pl/
mailto:marketing@pspolesport.pl
http://www.polesport.pl/

