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Oferta Sponsorska 
 

Lubelski Klub Tenisowy od wielu już lat mocno przyczynia się do popularyzacji tenisa 

w regionie. Oprócz szkółki tenisowej i usługi udostępnienia kortów prowadzimy wiele innych 

działań, mających na celu integrację miłośników tej dyscypliny. Nie sposób nie wspomnieć 

o szeregu turniejów czy lidze tenisowej. Spotkania integracyjne, turnieje branżowe 

i okolicznościowe czy podsumowania sezonów na stałe zagościły w kalendarzu LKT. 

Jego dużą część stanowi niewątpliwie Cykl Turniejów Weekendowych (CTW). Rozgrywki 

zainicjowane zostały już w 2014 roku, gromadząc z początku stosunkowo niewielkie grono 

uczestników. Jednak wraz z rozwojem infrastruktury Klubu oraz rosnącym zaangażowaniem 

zarówno organizatorów jak i uczestników, nadchodzący sezon 2019/2020 będzie z pewnością 

rekordowy pod kątem frekwencji. Już w zeszłym roku udział wzięło prawie 150 uczestników. 

Chcąc kontynuować ten trend, aktualnie poszukujemy partnerów i sponsorów całego wydarzenia. 

Wierzymy, że wsparcie naszej inicjatywy spotka się z dużym aplauzem wśród uczestników, co 

przełoży się na promocję Państwa produktu lub marki wśród lubelskich tenisistów. Wsparcie 

rzeczowe w całości byłoby przeznaczone na poczet nagród, natomiast wsparcie finansowe mocno 

przyczyniłoby się do podniesienia ich wartości oraz uatrakcyjnienia imprez towarzyszących. 

Przewidujemy, że dzięki nowo powstałej, czwartej już kategorii, udział w cyklu może wziąć śmiało 

ponad 150 osób. Planujemy kategorie gry pojedynczej (open oraz 40+), a także gry podwójnej 

(open oraz 40+). Dzięki atrakcyjnym fotorelacjom po każdym turnieju, informacja o jego wynikach 

i sponsorach dociera do kilkunastu tysięcy Internautów oraz odbiorców innych mediów. Od tego 

roku nowością będzie także obsługa cyklu poprzez portal internetowy, dzięki czemu każdy 

z uczestników i obserwatorów będzie mógł w wygodny sposób zasięgnąć informacji o turniejach, 

wynikach i rankingach. 

Turnieje odbywać będą się podczas dwóch weekendów każdego miesiąca (od października do 

kwietnia), a zwieńczone zostaną turniejem MASTERS, w którym wystąpią tylko najlepsi 

z poszczególnych kategorii. Terminy dwóch z siedmiu turniejów (poprzedzających Święta Bożego 

Narodzenia oraz Wielkanocne) to świetna okazja do dodatkowej integracji przy świątecznym stole. 

Ceremonia podsumowania rozgrywek ma miejsce w maju, kiedy to gratulujemy zajętych miejsc 

i wręczamy nagrody. Spotkanie przybiera formę integracyjnego grilla oraz darmowego turnieju 

tenisowego dla uczestników i sponsorów. 

Za okazaną pomoc proponujemy szereg korzyści, w zależności od kwoty, jaką zechcieliby Państwo 

nas wesprzeć. Oferujemy 3 główne pakiety sponsorskie: 
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SPONSOR ZŁOTY - Wsparcie powyżej 2000 zł / sezon 

• Powierzchnia reklamowa na terenie ośrodka (do 20m²), 

• Logo na stronie WWW oraz na materiałach turniejowych, 

• Wzmianki w mediach społecznościowych, 

• Możliwość prezentacji własnej oferty produktów podczas imprez integracyjnych, 

• Zwolnienie z wpisowego na turnieje oraz gwarancja uczestnictwa. 

SPONSOR SREBRNY - Wsparcie powyżej 500 zł / sezon 

• Powierzchnia reklamowa na terenie ośrodka (do 5m²), 

• Logo na stronie WWW oraz na materiałach turniejowych, 

• Wzmianki w mediach społecznościowych, 

SPONSOR BRĄZOWY - Wsparcie powyżej 250 zł / sezon 

• Powierzchnia reklamowa na terenie ośrodka (roll-up lub baner do 2m²), 

• Wzmianki w mediach społecznościowych, 

Przewidujemy również inne możliwości współpracy, jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.  

Miesiące sierpień i wrzesień to dobry czas na dołączenie do grona Sponsorów, gdyż rozgrywki  

startują w październiku 2020r. Turnieje oprócz promocji w środowisku tenisowym, zostaną 

rozreklamowane również w Internecie jak i prasie lokalnej. Warto nadmienić także, że niezależnie 

od turniejów, przez Klub „przewija się” średnio 400 osób tygodniowo. To również potencjalni 

odbiorcy Państwa reklamy. 

Oficjalna strona CTW: www.tenislublin.pl/ctw 

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji, zachęcając jednocześnie do uczestnictwa! 

 

Z wyrazami szacunku, 

Ksawery Zaborski 

Członek Zarządu Lubelskiego Klubu Tenisowego 

tel. 665 912 554 

e-mail: ksaweryzaborski@gmail.com 
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