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TWOJA REKLAMA

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS

Zostań częścią projektu „DZIKI W DRODZE DO EKSTRAKLASY”

„Dziki” to przydomek zespołu Heiro Rzeszów. Naszym celem jest 
rozwijanie szkolenia dzieci i młodzieży w klubie oraz awans 
z pierwszym zespołem w szeregi najlepszych drużyn futsalu (piłki 
nożnej halowej) w kraju. Razem możemy awansować do Futsal 
Ekstraklasy.
Futsal to nasza pasja, a podchodzimy do niego w pełni 
profesjonalnie. Spotkania Heiro na poziomie 1 ligi futsalu 
przyciągają wielu kibiców, a rozpoznawalność naszego projektu 
jest coraz większa.



FUTSAL

Futsal (piłka nożna halowa) to najpopularniejsza amatorska  i 
akademicka dyscyplina sportowa (!). Rozgrywki profesjonalne 
r o z w i j a j ą  s i ę  c o r a z  d y n a m i c z n i e j . 

Aktualnie istnieje Ekstraklasa (12 zespołów), 1 liga (2 x po 12 
zespołów) oraz regionalne 2 ligi futsalu. Zespoły rywalizują także w 
rozgrywkach Halowego Pucharu Polski czy Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski. Na Podkarpaciu zespoły rywalizują w 
rozgrywkach Ligi Mistrzów, Oldbojów, Kobiet, Młodzieżowych i 
Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Futsal to dynamiczna i widowiskowa gra, dzięki czemu szybko można 
się w niej zakochać. Zespoły rywalizują po 5 zawodników, ale 
zastosowanie „lotnych” zmian gwarantuje utrzymanie wysokiego 
tempa meczu przez całe spotkanie. 



CO ROBIMY ?

Heiro Rzeszów to klub aktywny w mieście. Organizowaliśmy szereg 
imprez od Międzynarodowych Mistrzostw Podkarpacia (już 9 edycji - 
największy turniej w Polsce), przez Rzeszowską Ligę Futsalu i Piłkarską 
(dla drużyn amatorskich) po turnieje dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych.

Angażujemy się w imprezy charytatywne. Zbieraliśmy środki na 
leczenie chorej Agnieszki, odwiedzaliśmy przedszkolaków w ośrodku 
Rehabilitacyjno-Edukacyjnym, a także braliśmy udział w akcji 
Szlachetna Paczka.

Marketingowo cały czas pracujemy nad wizerunkiem zespołu 
poprzez bardzo profesjonalną organizację spotkań 1 Polskiej Ligi 
Futsalu, jak również poprzez akcje promocyjne m.in. z udziałem 
naszej maskotki klubowej, Dzika Tadzika.

Drużyna uczestniczy także w turniejach i meczach zagranicznych.



ZAWSZE PROFESJONALNIE 

Zawsze do swoich zadań 
podchodzimy w pełni 

profesjonalnie. Oprawa meczów i 
turniejów to najwyższy poziom w 

regionie. Maskotka klubowa, 
dziecięca eskorta zawodników, 

loteria z nagrodami, konferencje i 
akcje promujące mecz to coś co 
dla nas jest bardzo ważną częścią 

piłkarskiego widowiska.

Pokażemy twoją firmę jak nikt inny.

Zapraszamy do współpracy.



CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ

Heiro Rzeszów w Ekstraklasie futsalu w sezonie 2019/20. Jak stawiać 
cele to ambitne i takie zadanie postawiliśmy przed sobą, na 
najbliższe dwa sezonu. Chcemy także utworzyć Akademię Piłkarską 
wzorowaną na szkole brazylijskiej i hiszpańskiej.

Mamy nadzieję, że nasza pasja plus wsparcie sponsorów, partnerów i 
kibiców,  pozwoli te cele zrealizować.
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ORGANIZACJA MECZU



ORGANIZACJA MECZU



ORGANIZACJA MECZU

STREFA ZABAW DLA DZIECI



ORGANIZACJA MECZU

LOTERIA Z NAGRODAMI



MY W INTERNECIE

Heiro jest aktywne 
w mediach 

społecznościowych 
Facebook, 

Instagram, YouTube 
oraz Twitter.

3761 polubień
stan na 31.03.2017

ponad 700 filmów
stan na 31.03.2017



MY W MEDIACH

Regularnie lokalne 
media przekazują 

informacje o naszym 
zespole.



OFERTA WSPÓŁPRACY

Nasz klub jest bardzo elastyczny jeśli chodzi o współpracę. Oferujemy 
szeroki zakres promocji wizerunku Państwa firmy dopasowany do 
Waszych potrzeb. Istnieje możliwość współpracy barterowej.

OD 36 złmiesięcznie

90



OFERTA WSPÓŁPRACY

Nasz klub jest bardzo elastyczny jeśli chodzi o współpracę. Oferujemy 
szeroki zakres promocji wizerunku Państwa firmy dopasowany do 
Państwa potrzeb.

Pakiet partnera
Niewielkie finansowe wsparcie klubu to idealne 
rozwiązanie dla osób fizycznych oraz małych, 
lokalnych firm. Wielkość logotypu 25 %.

Przy umowie na 2 lata - 36,90 zł miesięcznie brutto 
Przy umowie na 1 rok - 39 zł miesięcznie brutto

OD 36 złmiesięcznie

90

X Nazwa firmy w nazwie klubu
 Logotyp firmy na stroju meczowymX
 Logotyp na busie drużynyX
 Reklama meczowa w materiałach videoX
 Reklama spikera na meczuX
 Bezpłatny udział w rozgrywkach amatorskiej ligi futsaluX
 Baner reklamowy na hali (1 x 3 m)X
Możliwość prowadzenia wspólnych akcji promocyjnychX 

V Logotyp na plakatach meczowych
 Logotyp na zaproszeniach meczowychV

V Logotyp w materiałach video
 V Logotyp na stronie internetowej klubu
 Tytuł oficjalnego partnera klubuV

opłata pobierana
z góry za każdy rok



OFERTA WSPÓŁPRACY

Pakiet partnera PREMIUM
Partner PREMIUM dotyczy firm, które współpracują z naszym klubie 
na zasadzie barteru (+ wykupują pakiet Partnera). Warunki 
współpracy ustalane są indywidualnie. 

X Nazwa firmy w nazwie klubu
 V Logotyp firmy na stroju meczowym
 V Logotyp na busie drużyny
 Reklama meczowa w materiałach videoX
 V Reklama spikera na meczu
 Bezpłatny udział w rozgrywkach amatorskiej ligi futsaluX
 V Baner reklamowy na hali (1 x 3 m)

V Możliwość prowadzenia wspólnych akcji promocyjnych
V Logotyp na plakatach meczowych

 Logotyp na zaproszeniach meczowychV
V Logotyp w materiałach video

 V Logotyp na stronie internetowej klubu
 Tytuł oficjalnego partnera klubuV



OFERTA WSPÓŁPRACY

Pakiet sponsora - brązowy
Pakiet brązowy zawiera wszystkie podstawowe 
nośniki reklamy jakie oferuje klub. Logotyp twojej 
firmy pojawi się m.in. na spodenkach drużyny (przy 
umowie na 2 lata),  plakatach i zaproszeniach 
meczowych, a także na ściance sponsorskiej. 
Sponsor może także wyeksponować baner 
reklamowy.

Przy umowie na 2 lata - 112,50 zł miesięcznie brutto 
lub opłacie za cały rok z góry. 
Przy umowie na 1 rok - 125 zł miesięcznie brutto

OD 112 złmiesięcznie

50

X Nazwa firmy w nazwie klubu
 V Logotyp firmy na stroju meczowym (przy umowie na 2 lata)
 V Logotyp na busie drużyny
 Reklama meczowa w materiałach videoX
 V Reklama spikera na meczu
 Bezpłatny udział w rozgrywkach amatorskiej ligi futsaluX
 V Baner reklamowy na hali (1 x 3 m)

V Możliwość prowadzenia wspólnych akcji promocyjnych
V Logotyp na plakatach meczowych

 Logotyp na zaproszeniach meczowychV
V Logotyp w materiałach video

 V Logotyp na stronie internetowej klubu
 Tytuł oficjalnego sponsora klubuV

WIELKOŚĆ
LOGOTYPU

25 %



OFERTA WSPÓŁPRACY

Pakiet sponsora - srebny
Pakiet srebny zawiera wszystkie podstawowe 
nośniki reklamy jakie oferuje klub. Logotyp twojej 
firmy pojawi się m.in. na spodenkach drużyny,  
plakatach i zaproszeniach meczowych, a także na 
ściance sponsorskiej. Sponsor może także 
wyeksponować baner reklamowy. Wielkość 
logotypu 50 %.

Przy umowie na 2 lata - 225 zł miesięcznie brutto 
lub opłacie za cały rok z góry. 
Przy umowie na 1 rok - 250 zł miesięcznie brutto

OD 225 złmiesięcznie

X Nazwa firmy w nazwie klubu
 V Logotyp firmy na stroju meczowym
 V Logotyp na busie drużyny
 Reklama meczowa w materiałach videoX
 V Reklama spikera na meczu
 Bezpłatny udział w rozgrywkach amatorskiej ligi futsaluX
 V Baner reklamowy na hali (1 x 3 m)

V Możliwość prowadzenia wspólnych akcji promocyjnych
V Logotyp na plakatach meczowych

 Logotyp na zaproszeniach meczowychV
V Logotyp w materiałach video

 V Logotyp na stronie internetowej klubu
 Tytuł oficjalnego sponsora klubuV

WIELKOŚĆ
LOGOTYPU

50 %



OFERTA WSPÓŁPRACY

Pakiet sponsora - złoty
Pakiet złoty zawiera wszystkie podstawowe nośniki 
reklamy jakie oferuje klub. Logotyp twojej firmy 
pojawi się m.in. na spodenkach drużyny,  
plakatach i zaproszeniach meczowych, a także na 
ściance sponsorskiej. Sponsor może także 
wyeksponować baner reklamowy. Logotyp pełnej 
wielkości (100 %).

Przy umowie na 2 lata - 373,50 zł miesięcznie brutto 
lub opłacie za cały rok z góry. 
Przy umowie na 1 rok - 415 zł miesięcznie brutto

OD 373 złmiesięcznie

X Nazwa firmy w nazwie klubu
 V Logotyp firmy na stroju meczowym
 V Logotyp na busie drużyny
Sponsor meczu (do 6 banerów, pełna reklama firmy)V 

 V Reklama meczowa w materiałach video (15 sekund)
 V Reklama spikera na meczu
 Bezpłatny udział w rozgrywkach amatorskiej ligi futsaluX
 V Baner reklamowy na hali (1 x 3 m)

V Możliwość prowadzenia wspólnych akcji promocyjnych
V Logotyp na plakatach meczowych

 Logotyp na zaproszeniach meczowychV
V Logotyp w materiałach video

 V Logotyp na stronie internetowej klubu
 Tytuł oficjalnego sponsora klubuV

WIELKOŚĆ
LOGOTYPU

100 %

50



OFERTA WSPÓŁPRACY

Pakiet sponsora tytularnego
Prestiżowy pakiet sponsora zawiera wszystkie formy 
reklamy jakie oferuje klub. Logotyp twojej firmy 
pojawi się m.in. koszulkach i spodenkach drużyny,  
plakatach i zaproszeniach meczowych, a także na 
ściance sponsorskiej. Sponsor może także 
wyeksponować 4 x baner reklamowy. Logotyp 
podwójnej wielkości (200 %).

Przy umowie na 1 rok - 1680 zł miesięcznie brutto

1680 złmiesięcznie

V Nazwa firmy w nazwie klubu
 V Logotyp firmy na stroju meczowym
 V Logotyp na busie drużyny
Sponsor meczu (do 3 banerów, pełna reklama firmy) x 3V 

 V Reklama meczowa w materiałach video (30 sekund)
 V Reklama spikera na meczu
 V Bezpłatny udział w rozgrywkach amatorskiej ligi futsalu
 V Banery reklamowe na hali (1 x 3 m.) x 2 szt. 

V Możliwość prowadzenia wspólnych akcji promocyjnych
V Logotyp na plakatach meczowych

 Logotyp na zaproszeniach meczowychV
V Logotyp w materiałach video

 V Logotyp na stronie internetowej klubu
 Tytuł oficjalnego tytularnego sponsora klubuV

WIELKOŚĆ
LOGOTYPU

200 %



RAZEM PO 

EKSTRAKLASĘ

Kontakt z klubem
Prezes Łukasz Krawczyk
tel. 600 418 812, lukasz@heiro.pl
www.futsal.heiro.pl


