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SportWin działa na rynku od 2003 roku. Łączymy wieloletnie doświadczenie naszych pracowników i partnerów w zakresie marketingu i zarządzania sportem z doskonałą znajomością rynku. 
Skupiamy wokół siebie grupę ekspertów z różnych dziedzin sportu i biznesu.  Doświadczenie i  umiejętności naszych pracowników sprawiają, że jesteśmy w stanie podjąć każde wyzwanie.

Event marketing uznawany jest za jeden z najlepszych sposobów komunikacji - zarówno z klientami, jak również partnerami, pracownikami czy specjalistami z branży. Event marketing to perfek-
cyjnie przygotowane i sprofilowane wydarzenia dedykowane, które są odpowiedzią na aktualne potrzeby naszych Klientów. 

Pragniemy przedstawić Państwu propozycję organizacji eventu sportowego – meczu, turnieju, ligi dla pracowników, klientów lub partnerów 
biznesowych, a także eventów promocyjnych i wizerunkowych z elementami sportu. Specyfika eventu sportowego sprawia, że organizacja takiego wydarzenia nie należy do zadań łatwych z uwagi 
na konieczność opracowania szczegółowego schematu rozgrywek, konieczności posiadania dużej ilości profesjonalnego sprzętu, wykwalifikowanej kadry oraz doświadczenia.

INTEGRACJA NA SPORTOWO

EVENTY PROMOCYJNE I WIZERUNKOWE 

CZEGO POTRZEBA DO UDANEGO EVENTU SPORTOWEGO?

O powodzeniu lub nieskuteczności większości eventów decyduje ich 
przygotowanie. To na tym etapie powstaje fundament sukcesu lub porażki.

Stanowczo zbyt często klienci mają kłopot z odpowiedzią na najprostsze 
pytania: „Po co my to robimy?” i „Co chcemy osiągnąć?”. Zasada jest prosta: 

jeśli nie wiesz, po co to robisz – nie rób tego.

Każdy event potrzebuje czynnika wyróżniającego. Dzisiaj skuteczność to w 
dużej mierze kreatywność. Sport inspiruje do twórczego myślenia.

Perfekcyjnego przygotowania Świadomości celów Nieszablonowego myślenia

Kreowanie wizerunku
marki i produktu

Budowanie
rozpoznawalności marki

Wsparcie
sprzedaży

Budowanie relacji
z klientami

Zaangażowanie
emocjonalne

i doświadczenie z marką 

Kreowanie wizerunku
pracodawcy

Budowanie relacji
z pracownikami

Wzmacnianie lojalności 
pracowników

Motywowanie Integracja pracowników



Organizacja pojedynczego meczu sportowego 
zarówno dla pracowników, jak również klientów. 
Przykładowe scenariusze: kadra kierownicza vs. 

pracownicy; dyrektorzy vs. Pracownicy.

MeCz

Opracowanie koncepcji i realizacja projektu ligi 
sportowej dla pracowników lub klientów. 

Możliwość organizacji rozrywek dla dzieci i 
młodzieży jako formy promocji marki i 

kreowania wizerunku firmy.

LiGa
Jedno lub dwudniowy event sportowy 
połączony z dodatkowymi atrakcjami 

skierowanymi dla uczestników 
turnieju oraz widzów. Turniej 
organizowany zarówno dla 

pracowników, jak również klientów i 
dzieci.

TuRnIeJ

INTEGRACJA NA SPORTOWO

NaSzA oFeRtA



Organizacja biegu lub serii biegów dla 
pracowników firmy na ustalonym dystansie, 
z możliwością zaplanowania trasy na terenie 
firmy. Bieg jako forma integracji wszystkich 

pracowników i połączenie wysiłku fizycznego z 
dobrą zabawą to gwarancja udanego eventu 

sportowego. Dodatkowym elementem 
integracyjnym będzie sztafeta działowa.  

BiEg FiRmOwY

Integracja pracowników podczas rodzinnego 
pikniku, w trakcie którego pracownicy

z rodzinami będą rywalizować w specjalnie 
przygotowanych konkurencjach – 

Spartakiadzie Rodzinnej. Wykazując się 
sprawnością fizyczną dorośli i dzieci powalczą 

o atrakcyjne nagrody.

BoIsKo MoBiLnE
Boisko mobile to specjalna konstrukcja, 
będącą odwzorowaniem, trawiastego 
boiska do gry w piłkę nożną. Można je 

rozstawić w dowolnym miejscu – 
niezależnie od nawierzchni. Jest to 
doskonała atrakcja do organizacji 

miniturnieju, przeprowadzenia konkursów 
dla klientów w punktach sprzedaży i 

promocji produktów sportowych. 

SpOrToWy PiKnIk
RoDzInNy



BEZ WZGLĘDU NA WYBÓR FORMY
ROZGRYWEK SPORTOWYCH NASZA
OFERTA OBEJMUJE:

� opracowanie koncepcji i scenariusza eventu,
� kompleksową realizację eventu piłkarskiego  
 oraz nadzór,
� profesjonalną kadrę,
� obsługę cateringową,
� pozyskanie najwyższej jakości obiektów i   
 sprzętu sportowego,
� zapewnienie bezpieczeństwa i opieki   
 medycznej,
� upominki nawiązujące do koncepcji Eventu,
� udział gwiazd sportu i sceny artystycznej,
� prowadzenie badań w trakcie eventu,
� opracowanie strategii promocji.

Angażujące atrakcje dla kibiców i uczestników 
wydarzeń sportowych są gwarancją ich 

zadowolenia. Organizujemy strefy przeznaczone 
dla fanów z profesjonalną obsługą animatorów, 

sportowymi atrakcjami i nagrodami. 

StReFa KiBiCa

Ekskluzywna gala to doskonała okazja do 
budowania relacji z pracownikami i 

kluczowymi klientami. Podczas wieczornego 
bankietu, uświetnionego występem 

artystycznym, firma może uhonorować 
najlepszych pracowników i najważniejszych 

partnerów biznesowych. 

GaLe I BaNkIeTy



PUCHAR PIŁKI NOŻNEJ VOLKSWAGEN POZNAŃ 2012 I 2014

Nasza firma organizowała dwie kolejne edycje turnieju piłkarskiego dla pracowników 
fabryki samochodów użytkowych Volkswagen w Poznaniu. Imprezy zorganizowane na 
nowoczesnym obiekcie sportowym w Baranowie, posiadającym trawę III generacji 
i certyfikat UEFA, dostarczyły uczestnikom niezapomnianych emocji w duchu sportowej 
rywalizacji oraz ukazały możliwości atrakcyjnego i zdrowego spędzania wolnego czasu. 

Łącznie w obu edycjach turnieju o Puchar Piłki Nożnej Volkswagen Poznań wzięło 
udział blisko 500 zawodników
i prawie 3000 uczestników eventów. 

Przy tych projektach odpowiadaliśmy za:

� Opracowanie kompleksowej koncepcji rozgrywek.
� Stworzenie dedykowanego serwisu internetowego dla     
 uczestników.
� Opracowanie pełnej identyfikacji wizualnej turnieju.
� Zapewnienie logistyki wydarzenia i komunikacji
 z uczestnikami.
� Atrakcje dla uczestników – wspólne treningi przed      
 turniejem, animatorzy, konferansjer, pokaz tańca i wiele
 innych. 

NaSzE rEaLiZaCjE



BIEG PO CADDY 2015 I VWP RUN 2016

Od 2012 roku regularnie współpracujemy z fabryką Volkswagen Poznań przy
organizacji czterech kolejnych edycji firmowej imprezy biegowej, która integrowała 
pracowników firmy oraz ich rodziny. Na życzenie klienta przygotowaliśmy trasę 
prowadząca przez teren fabryki, a także zapewniliśmy szereg sportowych atrakcji dla
blisko 5000 uczestników, w tym ponad 500 biegaczy, którzy zmierzyli się na dwóch 
dystansach, oraz w sztafecie działów. Wśród pracowników uczestniczących
w wydarzeniu rozlosowane zostały nagrody, w tym nagroda główna, czyli
roczne użyczenie samochodu VW Caddy.

Przy organizacji tych dwóch projektów SportWin odpowiadał za:

� Opracowanie scenariusza wydarzenia.
� Stworzenie dedykowanego serwisu internetowego dla     
 uczestników.
� Stworzenie identyfikacji wizualnej biegu oraz zapewnienie     
 wszystkich projektów graficznych.
� Współpracę z dostawcami przy zapewnieniu atrakcji     
 sportowych dla uczestników – catering, dmuchańce, boisko 
 mobilne, oprawa audiowizualna.



II I III MISTRZOSTWA POLSKI W OBSTAWIANIU NA ŻYWO STS

Dla kluczowego gracza w branży bukmacherskiej zrealizowaliśmy wyjątkowe, 
innowacyjne eventy, które miały na celu integrację klientów z firmą oraz budowanie 
wizerunku marki STS. W ramach współpracy przy organizacji Mistrzostw Polski w 
Obstawianiu na Żywo odpowiadaliśmy za opracowanie kompleksowej koncepcji 
wydarzenia, wraz z atrakcjami dla uczestników, scenografią oraz współpracę z 
dostawcami. 

Na uczestników wydarzenia, które odbywało się w jednym
z 5-gwiazdkowych warszawskich hoteli czekały specjalnie przygotowane, 
personalizowane giftpacki, a na zwycięzcę Mistrzostw oprócz okolicznościowego 
pucharu walizka
z 30 000 zł. 

Przy realizacji tego projektu zajmowaliśmy się:

� Opracowaniem koncepcji wydarzenia oraz elementów    
scenografii.
� Przygotowaniem ekskluzywnych podarunków dla uczestników   
eventu.
� Bieżącą komunikacją z uczestnikami i przekazywaniem.    
informacji organizacyjnych
� Koordynacją realizacji i współpracą z mediami.



FORUM SPORTU I BIZNESU SPORTBIZ I GALA SPORTU I BIZNESU 

Jesteśmy inicjatorem i pomysłodawcą Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ (dawniej Dni 
Marketingu Sportowego) wyjątkowego wydarzenia integrującego branżę sportową i 
biznesową w Polsce,  w ramach którego odbywa się prestiżowa Gala Sportu i Biznesu. 
Podczas tego uroczystego bankietu wręczane są Nagrody Biznesu Sportowego, 
honorujące najlepsze projekty z zakresu marketingu sportowego i sponsoringu. W 
wydarzeniu udział biorą kluczowe osoby ze świata sportu – przedstawiciele 
najważniejszych organizacji sportowych, sponsorzy sportu, władze publiczne, agencje i 
media. 

CYKL TURNIEJÓW REISS CUP

Od lat współpracujemy z Akademią Piłkarską Reissa, jedną
z największych szkółek piłkarskich w Polsce przy projekcie cyklu
turniejów Reiss Cup. W turnieju, który odbywa się w kilkunastu
lokalizacjach na przestrzeni 2 miesięcy, udział bierze blisko 5000
zawodników i kibiców. Punktem kulminacyjnym turnieju jest
wielki finał, odbywający się w poznańskiej Hali Arena. 

W ramach współpracy z Akademią Piłkarską Reissa
stworzyliśmy koncepcję turnieju oraz strategię jego
rozwoju, a także odpowiadamy za bieżące wsparcie
logistyczne i organizacyjne przy realizacji całego projektu.  



SportWin Sp. z o. o.
ul. Źródlana 19/1a. 60-642 Poznań

www.sportwin.pl, info@sportwin.pl
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Project Manager
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