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Szanowni Państwo!
Piłka nożna od wielu lat jest najpopularniejszą dyscypliną sportową
w wielu krajach i ma najbardziej rozbudowane rozgrywki w skali świata.
Na całym świecie bierze w nich udział 265 milionów zawodników i zawodniczek
należących do 207 lokalnych związków zrzeszonych w FIFA.
W Polsce piłka nożna jest najpopularniejszym sportem od kilkudziesięciu
lat. Obecnie, ponad 400 tys. Polek i Polaków grywa w nią regularnie.
Miasto Mysłowice jest współtwórcą tych imponujących statystyk.
W jego obrębie działa Klub Piłkarski Górnik 09 Mysłowice, który został
założony w roku 1909. Od początku swojego istnienia był związany z Kopalnią
Węgla Kamiennego w Mysłowicach .
Sport ma istotne znaczenie dla życia człowieka. Jednak w społeczeństwie,
które podlega nieustannym zmianom, oblicze sportu także się zmienia.
W czasach, gdy wzrost gospodarczy jest zagadnieniem kluczowym, oddziaływanie
gospodarki na sport także zyskuje na znaczeniu.
W ostatnich kilkunastu latach, po wielu kryzysach, związanych przede
wszystkim z trudnością w pozyskiwaniu środków finansowych, rozwój sportu
kwalifikowanego w Mysłowicach dotyczy kilku dyscyplin sportowych.
Obecnie szczególnie dobrze rozwijają się dyscypliny uprawiane
pod dachem.
Chcąc stworzyć dogodne warunki do uprawiania sportu wyczynowego
zawodnikom utalentowanym w młodym i dojrzałym wieku, musimy liczyć
na wsparcie finansowe fundatorów, darczyńców, sponsorów czy filantropów.
Pozwólmy zawodnikom na osiąganie najwyższych wyników w klubach
mysłowickich, bez konieczności migracji do innych ośrodków sportowych.
Poprawmy wydolność i sprawność fizyczną dzieci, ograniczymy tendencję
do siedzącego trybu życia, zmniejszmy liczbę zjawisk patologicznych
oraz agresji w szczególności wśród młodzieży.
Wierzymy, że dalsza część niniejszej oferty zachęci Państwa do podjęcia
wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju sportu oraz na rzecz poprawy kondycji
fizycznej i zdrowotnej naszego społeczeństwa.
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Z historii klubu …
Pierwotnie nazwany Klub Sportowy Mysłowice 1909, skupiał początkowo
głównie górników Kopalni Mysłowice oraz ich rodziny. Klub był wtedy
jednosekcyjny i jego działalność ograniczała się do rozgrywania spotkań
piłkarskich. Na początku mecze odbywały się na łąkach położonych nieopodal
Huty Zofia. Po roku wytyczono jednak teren w tzw. Ogrodzie Zamkowym,
czyli dzisiejszym mysłowickim parku. Wcześniej znajdowały się tam stawy
i osady mułu. Zawodnicy i kibice klubu sami jednak skierowali odpływ wody
do Czarnej Przemszy i osuszyli teren pod dzisiejsze boisko Górnika 09.
Pierwszy sukces drużyny, która występowała w niższych klasach
rozgrywkowych, to zwycięstwo w 1919 roku w Pucharze Maksa Weichmanna,
który odbywał się w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Maks Weichmann był jednym z najbardziej wpływowych ludzi na Śląsku.
Olbrzymią fortunę zbił na werbowaniu ludzi na rzecz wielkich towarzystw
okrętowych, a także na "handlu dziewczętami", które wysyłał do Buenos Aires
- pisze w monografii poświęconej mysłowickiemu klubowi Alfred Sulik.
Szybka odbudowa drużyny zaczęła się po II wojnie światowej.
Początki były trudne, kłopoty rozwiązywano w najróżniejszy sposób.
Buty piłkarskie wykonywano z obuwia roboczego, zrywając obcas i wbijając
w jego miejsce prymitywne kołki. Z pozostałych po wojnie flag faszystowskich
szyto stroje dla zespołu. Z czasem coraz większą opiekę nad klubem przejmowała
kopalnia. Miało to dobre, ale i złe strony. Po przegranym meczu piłkarze
ze strachem przychodzili w poniedziałek do pracy. Musieli tłumaczyć się
z niepowodzeń, bądź po prostu przydzielano im cięższą robotę.
Klub był związany z kopalnią Mysłowice przez cały okres swojej
działalności. Dopiero koniec lat 80. i zmiany polityczne w kraju przyniosły
pogorszenie sytuacji Górnika - opowiada Piotr Mrozik, działacz klubu.
W Górniku 09 rozpoczynało karierę kilku piłkarzy, którzy po latach
- ale już w innych barwach - stali się znani w całym kraju.
Henryk Bożek to pierwszy wychowanek klubu, który wystąpił w reprezentacji.
Po przejściu do Garbarni Kraków ten środkowy napastnik rozegrał w 1950 roku
dwa mecze w drużynie narodowej. W reprezentacji występował także inny
wychowanek 09 Jerzy Wijas, potem zawodnik m.in. GKS Katowice i Widzewa
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Łódź. Kolejni znani piłkarze, którzy bronili kiedyś barw Górnika, to:
Franciszek Sput (legendarny bramkarz GKS Katowice), Jerzy Kapias (Katowice),
Grzegorz Waliczek (Ruch Chorzów, Zagłębie Sosnowiec) czy Wojciech Grzyb,
z powodzeniem grający obecnie w Ruchu Chorzów.
Największym sukcesem piłkarzy Górnika 09 Mysłowice są występy
w trzeciej lidze. Po raz pierwszy tak wysoko mysłowiczanie awansowali
w sezonie 1979/80.
Klub może również pochwalić się m.in. sekcją hokeja na lodzie,
która w okresie dwudziestolecia międzywojennego nawiązywała równorzędną
walkę z najsilniejszymi klubami w Polsce. W sezonie 1937/38 do Mysłowic
przyjechał m. in. czołowy w Europie klub BBC Budapeszt.
Mimo że w barwach KS 09 zagrał gościnnie Kanadyjczyk Frank Ney z Dębu
Katowice, goście wygrali aż 6:1.
Obecnie klub po kłopotach finansowych i reorganizacji stał się
jednosekcyjnym klubem piłkarskim. Nowy klub podtrzymuje tradycje
mysłowickiej piłki nożnej. Jest największym klubem piłkarskim w gminie
Mysłowice.
Czym jest Klub Piłkarski Górnik 09 Mysłowice? Odpowiedź na to pytanie
jest inna w zależności od adresata. Dla kibiców jest częścią życia,
dla zawodników, którzy w nim trenują - domem, a dla sponsorów to firma,
która może być pomocna w budowaniu wizerunku ich przedsiębiorstw.
Z myślą o biznesie stworzyliśmy ofertę sponsorską - przewodnik,
który podpowie na jakich zasadach możliwa jest współpraca.
Zapraszamy!
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Pakiety Sponsorskie
Górnik 09 Mysłowice w swojej ofercie sponsorskiej posiada następujące pakiety:
o sponsor główny klubu
o sponsor drużyny seniorów
o pakiet bursztynowy
o pakiet niebieski
o pakiet biały
o barter

Pakiet głównego sponsora skierowany jest do firm, które pragną nawiązać
długoterminową współpracę z klubem, są stabilne finansowo, a swój wizerunek
budują dzięki zaangażowaniu w sport profesjonalny.
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Pakiet „Sponsor główny Klubu”
Roczna wartość pakietu – od 150.000 zł, możliwość płatności w ratach
miesięcznych lub kwartalnych
Korzyści:
Logotypy Sponsora
na obiektach sportowych,

na

banerach

reklamowych

eksponowanych

-

Logotypy Sponsora umieszczone na koszulkach meczowych Zawodników,

-

Logotypy Sponsora umieszczone na dresach i ubraniach treningowych,

Reklama Sponsora w serwisie Internetowym
(www.gornik09.pl i www.kocina.com.pl),
Umieszczanie Logo Sponsora na materiałach
plakatach, zaproszeniach, programach meczowych,
-

drukowanych:

Prawo do wykorzystywania herbu Klubu w celach marketingowych,

Prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w kampaniach
reklamowych,
-

Możliwość promocji Państwa Firmy podczas meczów,

-

Pulę biletów na mecze dla Pracowników Sponsora,

Certyfikat pamiątkowy potwierdzający
Klub Piłkarski Górnik 09 Mysłowice,
-

status

Firmy

Wspólny mecz piłkarski z przedstawicielami Państwa Firmy.
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Pakiet „Sponsor drużyny seniorów”
Roczna wartość pakietu – od 50.000 zł, możliwość płatności w ratach
miesięcznych lub kwartalnych
Korzyści:
Logotypy Sponsora
na obiektach sportowych,

na

banerach

reklamowych

eksponowanych

Reklama Sponsora w serwisie Internetowym
(www.gornik09.pl i www.kocina.com.pl),
Umieszczanie Logo Sponsora na materiałach drukowanych: plakatach,
zaproszeniach, programach meczowych,
-

Prawo do wykorzystywania herbu Klubu w celach marketingowych,

Prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w kampaniach
reklamowych,
Umieszczenie logo na imprezach organizowanych przez Klub Piłkarski
Górnik 09 Mysłowice,
-

Możliwość promocji Państwa Firmy podczas meczów,

-

Pulę biletów na mecze dla Pracowników Sponsora,

Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej Klub
Piłkarski Górnik 09 Mysłowice,
-

Wspólny mecz piłkarski z przedstawicielami Państwa Firmy.
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Pakiet „Bursztynowy”
Roczna wartość pakietu – od 20.000 zł, możliwość płatności w ratach
miesięcznych lub kwartalnych
Korzyści:
Logotypy Sponsora
na obiektach sportowych,

na

banerach

reklamowych

eksponowanych

Reklama Sponsora w serwisie Internetowym
(www.gornik09.pl i www.kocina.com.pl),
Umieszczanie Logo Sponsora na materiałach
plakatach, zaproszeniach, programach meczowych,

drukowanych:

Umieszczenie logo na imprezach organizowanych przez Klub Piłkarski
Górnik 09 Mysłowice,
-

Możliwość promocji Państwa Firmy podczas meczów,

-

Pulę biletów na mecze dla Pracowników Sponsora,

Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status Firmy wspierającej Klub
Piłkarski Górnik 09 Mysłowice.
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Pakiet „Niebieski”
Roczna wartość pakietu – od 1.200 zł, możliwość płatności w ratach
miesięcznych lub kwartalnych
Korzyści:
Logotypy Sponsora
na obiektach sportowych,

na

banerach

reklamowych

eksponowanych

Reklama Sponsora w serwisie Internetowym
(www.gornik09.pl i www.kocina.com.pl),
Umieszczenie logo na imprezach organizowanych przez Klub Piłkarski
Górnik 09 Mysłowice,
-

Pulę biletów na mecze dla Pracowników Sponsora,

Certyfikat pamiątkowy potwierdzający status Firmy wspierającej Klub
Piłkarski Górnik 09 Mysłowic.

Pakiet „Biały”
Roczna wartość pakietu – od 500 zł
Pakiet skierowany do osób fizycznych pragnących dołożyć swoją cegiełkę
do sponsoringu klubu.
Korzyści:
Certyfikat pamiątkowy potwierdzający
Klub Piłkarski Górnik 09 Mysłowice,

status

Bezpłatny Karnet wstępu na wszystkie
przez Klub Piłkarski Górnik 09 Mysłowice,
-

osoby

imprezy

wspierającej

organizowane

Umieszczenie Imienia i Nazwiska na tablicy sponsorów indywidualnych.
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Uważamy, iż prestiż Państwa Firmy zobowiązuje do wychodzenia poza
działalność czysto biznesową oraz do zaangażowania w przeróżne inicjatywy
społeczno-kulturalne. Mamy nadzieję, że dzięki działaniom na rzecz rozwoju
mysłowickiego sportu będą Państwo postrzegani jako instytucja otwarta
i wrażliwa na potrzeby lokalnej społeczności.
Żywimy nadzieję, że niniejsza oferta sponsorska znajdzie uznanie
w Państwa oczach oraz miejsce wśród celów marketingowych Państwa Firmy,
a ewentualna współpraca przyniesie wymierne korzyści zarówno Państwu,
jak i sportowi chrzanowskiemu.
Zdajemy sobie sprawę, iż nasza oferta nie wyczerpuje wszystkich form
przekazu marketingowego, w związku z powyższym jesteśmy otwarci na wszelkie
Państwa sugestie dotyczące innych metod promocji.
Z poważaniem
Zarząd i dyrektor sportowy Górnik 09 Mysłowice
Dane stowarzyszenia:
KS Górnik 09 Mysłowice
ul. Gwarków 13
41-400 Mysłowice
www.gornik09.pl
NIP: 222-004-22-95
Bank: BOŚ Bank Mysłowice
Nr rachunku 79154011282011708077960002

Adres do korespondencji:
ul. Gwarków 13
41-400 Mysłowice
tel: +48 (0) 502 360 339
e-mail: l.poloch@kocina.com.pl

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają cen materiałów reklamowych potrzebnych do ekspozycji w wybranych miejscach.
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