
Reklamuj się w lidze WROCBAL!

Ponad 1000 osób. 
Pomożemy Ci dotrzeć do tych właściwych.

www.wrocbal.pl organizator@wrocbal.pl tel. 691 395 503



Amatorskie Ligi Piłkarskie WROCBAL to:

1000 
zawodników

- mężczyźni
- 16 – 60 lat

- Wrocław i okolice
- aktywni sportowo

- pracownicy małych i dużych firm
- przedsiębiorcy i studenci

7 lat 
doświadczeń

- wieloletnia praktyka w organizacji 
ligi, turniejów i imprez sportowych

- doświadczona kadra
- wykwalifikowani sędziowie

- rozbudowane media
- nowe projekty

Różne 
rozgrywki

- liga sześcioosobowa
- liga siedmioosobowa

- liga futsalu
- turnieje

- kilka różnych obiektów
- 10 miesięcy gry w każdym roku



Proponujemy współpracę opartą na reklamie
Państwa produktów lub usług wśród naszych Klientów

(Uczestników naszych rozgrywek)
na różnych nośnikach, którymi dysponujemy:

STRONA 
INTERNETOWA

FANPAGE NA
FACEBOOKU

OBIEKTY 
SPORTOWE

MAGAZYN 
LIGOWY

MATERIAŁY 
VIDEO

KOSZULKI 
SĘDZIÓW LIGI

PROGRAM 
KOZAK 

WROCBALU
INNE NOŚNIKI



W naszym serwisie 
internetowym 

zamieszczamy na 
bieżąco: terminarz, 

wyniki meczów, relacje 
tekstowe, zdjęcia i 
materiały video z 

rozgrywek oraz inne 
artykuły. 

Ze strony regularnie 
korzystają zawodnicy, 
kibice i partnerzy ligi.

STRONA 
INTERNETOWA



Nasz fanpage na portalu 
Facebook.com śledzi 
już ponad1300 osób. 

Zamieszczamy na nim 
zapowiedzi i podsumowania 

każdej kolejki rozgrywek,
relacje z meczów, zdjęcia 

i materiały video, 
a także sondy i konkursy dla 

zawodników i kibiców (plebiscyt 
na najlepszą bramkę i najlepszą 
interwencję, konkurs na nazwę 

drużyny i inne).

FANPAGE NA
FACEBOOK



Proponujemy prezentację Państwa 
banerów reklamowych na terenie 

obiektów sportowych, gdzie odbywają 
się nasze rozrywki, w trakcie trwania 

całego sezonu. 
W przypadku obiektów otwartych 

(boiska na ul. Sarbinowskiej, 
Skwierzyńskiej i Eluarda) mogą to być 

banery rozwieszane każdego dnia 
rozgrywek dookoła boiska (dzięki 

czemu widoczne są nie tylko w trakcie 
meczów, ale także później – na 

zdjęciach i w relacjach 
video z tych spotkań).

W przypadku zimowych rozgrywek w 
Centrum Sportowo – Basenowym 

REDECO proponujemy rozwieszenie 
banerów w hali sportowej.

FANPAGE NA
FACEBOOK

OBIEKTY 
SPORTOWE



Państwa reklamę możemy zamieścić 
również na koszulkach naszych 

sędziów.
Dzięki temu reklama będzie widoczna 
na każdym meczu ligowym i podczas 

turniejów. W ten sposób możemy 
dotrzeć nie tylko do wszystkich 

uczestników, ale także kibiców i innych 
partnerów naszych rozgrywek. 

Do Państwa dyspozycji oddajemy tylną 
część koszulki sędziego, gdzie można 

zamieścić reklamę w formacie A4, 
w pozycji pionowej lub poziomej.

FANPAGE NA
FACEBOOK

OBIEKTY 
SPORTOWE
KOSZULKI 

SĘDZIÓW LIGI



Na tle konkurencyjnych lig piłkarskich 
wyróżnia nas między innymi autorski, ligowy 
magazyn video WROCBAL – Po Gwizdku. 

Regularnie publikowany na portalu 
YouTube.com zawiera wywiady z najlepszymi 

zawodnikami i najciekawszymi postaciami 
ligi, statystyki, reportaże video, a także kącik 

humorystyczny „Z archiwum W”.
Umieszczenie reklamy w ligowym magazynie 

jest możliwe na dwa sposoby:
partnerstwo całego odcinka lub wybranego 
bloku tematycznego. Państwa logo pojawia 
się w trakcie bloku (lub kilkakrotnie podczas 

całego odcinka) oraz w końcowych
napisach magazynu. Możliwe jest również 

lokowanie produktu w magazynie.
Pierwszych 5 odcinków naszego magazynu 

ma od 400 do 1000 wyświetleń.

FANPAGE NA
FACEBOOK

OBIEKTY 
SPORTOWE
KOSZULKI 

SĘDZIÓW LIGI
TV MAGAZYN 

LIGOWY



Wiosną 2015 rozpoczęliśmy konkurs 
KOZAK WROCBALU - w każdym odcinku 
wybrany zawodnik ma do wykonania 

kilka zadań piłkarskich, za które 
otrzymuje punkty. Kolejne odsłony 

programu publikujemy raz w tygodniu, 
na łamach portalu YouTube, Facebook i 

naszej strony internetowej.

Planujemy nakręcenie kolejnej edycji w 
następnym sezonie. Państwa reklamę 
możemy zamieścić na koszulkach, w 

których występują uczestnicy – bramkarz 
i wszyscy startujący zawodnicy, oraz w 

grafikach końcowego materiału video.

Link do 1. odcinka 1. edycji:
https://www.youtube.com/watch?v=dnJDXMFLeC4

FANPAGE NA
FACEBOOK

OBIEKTY 
SPORTOWE
KOSZULKI 

SĘDZIÓW LIGI
TV MAGAZYN 

LIGOWY

PROGRAM 
KOZAK 

WROCBALU



Na naszym kanale na YouTube
(a później także na 

Facebook.com i naszej stronie 
internetowej) regularnie 
publikujemy skróty video 

z wybranych meczów oraz 
reportaże podsumowujące każdy 
tydzień prowadzonych rozgrywek.

Każdy z tych filmów może zostać 
poprzedzony planszą z Państwa 

ofertą, logo czy danymi 
kontaktowymi, wyświetlaną przez 

kilka sekund przed danym 
materiałem.

FANPAGE NA
FACEBOOK

OBIEKTY 
SPORTOWE
KOSZULKI 

SĘDZIÓW LIGI
TV MAGAZYN 

LIGOWY
MATERIAŁY 

VIDEO



Reklamę Państwa firmy możemy zamieścić 
również na roll-upach, ściankach i innych 

materiałach reklamowych, które 
eksponujemy podczas organizowanych
przez nas imprez sportowych takich jak:

- liga piłki nożnej siedmioosobowej
- liga piłki nożnej sześcioosobowej

- liga futsalu
- turnieje piłkarskie
- eventy firmowe 

- ceremonie kończące każdy sezon 
rozgrywek.

Jesteśmy do dyspozycji, jeśli mają Państwo 
inne propozycje form reklamy, którą 
moglibyśmy zaprezentować naszym 

wspólnym Klientom. 

FANPAGE NA
FACEBOOK

OBIEKTY 
SPORTOWE
KOSZULKI 

SĘDZIÓW LIGI
TV MAGAZYN 

LIGOWY
INNE NOŚNIKI



NOŚNIK FORMA REKLAMY OKRES PREZENTACJI/ CZĘSTOTLIWOŚĆ CENA (BRUTTO)

STRONA
WWW

Baner w obszarze „Partnerzy i Sponsorzy” 
z linkiem do strony www

NON STOP (3 miesiące) 200 PLN

FACEBOOK
Artykuł opatrzony zdjęciami, 

filmami lub linkiem
1 publikacja 

+ 1 powtórzenie
50 PLN

OBIEKTY 
SPORTOWE

Baner o wymiarach 
600 x 150 cm

1 sezon (3 miesiące, wszystkie mecze ligowe na 
wybranym boisku)

500 PLN

KOSZULKI 
SĘDZIOWSKIE

Reklama na tylnej części koszulki o 
wymiarach zbliżonych do A4

2 sezony piłkarskie (2 x 3 miesiące rozgrywek, 
wszystkie mecze ligowe)

1200 PLN

MAGAZYN 
LIGOWY

Logotyp pokazany kilkakrotnie podczas 
bloku / odcinka

1 blok/ 1 odcinek
(bez ograniczeń co do okresu wyświetlania)

100 PLN/ 500 PLN

KOZAK 
WROCBALU

Reklama na koszulkach uczestników i w 
materiale video

Cały cykl, 10-12 odcinków 800 PLN

MATERIAŁY 
VIDEO

Plansza reklamowa na początku 
materiału video (4 sek.)

1 skrót/ 1 podsumowanie tygodnia
(bez ograniczeń co do okresu wyświetlania)

50 PLN/ 150 PLN

POZOSTAŁE Do uzgodnienia Do uzgodnienia Do uzgodnienia

* Podane ceny są cenami brutto, nie obejmują przygotowania materiałów reklamowych takich jak np. wydruk banerów.



Dzięki współpracy z nami mogą Państwo dotrzeć do bardzo określonego 
i ciekawego grona ponad 1000 potencjalnych Klientów – zawodników 

biorących udział w naszych rozgrywkach oraz ich rodzin, kibiców i znajomych.

PROMOCJA!
Tylko do końca sierpnia w cenie każdej usługi oferujemy darmowy 

„news powitalny” na stronie internetowej rozgrywek 
oraz na naszym fanpage na portalu Facebook.com 

Już dziś zapraszam do kontaktu!

Marcin Wiktorowski
tel. 691 395 503

organizator@wrocbal.pl


