Zostań sponsorem wybitnych
sportowców, uczniów
Międzynarodowej Szkoły
Mistrzostwa Sportowego
„Edukacja i Sport” w Łodzi

Dołącz do
Najlepszych

Potrzebujemy
Twojego wsparcia,
ponieważ…

Chcemy kształcić młodych sportowców
na najwyższym poziomie
Dawać im możliwość rozwoju, którą zapewniają
najlepsi trenerzy
Stwarzać dla nich profesjonalne warunki –
doskonałe zaplecze sportowe (wynajem hal
sportowych, zakup sprzętów, remont sali
gimnastycznej czy siłowni)
Umożliwić liczne wyjazdy na zawody
Móc zapewnić im odpowiedni ubiór
Dofinansowywać ich pasje w formie stypendiów

Będzie to
możliwe dzięki
Państwa pomocy

Dlaczego warto dołączyć
do grona sponsorów
MSMS „Edukacja i Sport”?

• Wysoka skuteczność reklamy, która przynosi
pozytywne skojarzenia z marką.

Główne atuty
sponsorowania
sportu

• Sportowej rywalizacji towarzyszą silne emocje, co
ułatwia pozycjonowanie firmy, gdyż emocje służą
wywieraniu wpływu i oddziałują na szybsze
zapamiętywanie nazwy i logo sponsora.
• Budowanie prestiżu, wizerunku firmy społecznie
odpowiedzialnej.
• Wyróżnienie spośród konkurencji.
• Wzmocnienie poczucia przywiązania i zaufania do
firmy wśród lokalnej społeczności. Zwiększenie
zainteresowania firmą w mediach. Wzrost znajomości
marki i w efekcie wzrost sprzedaży.
• Sponsoring sportu to nowoczesne, prężnie
rozwijające się narzędzie promocji.

PROPONUJEMY:

Korzyści wynikające
ze sponsorowania
MSMS „EiS” to przede
wszystkim reklama
firmy poprzez
eksponowanie nazwy
i logo sponsora

• nadania tytułu „Sponsora” Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa
Sportowego „Edukacja i Sport”
• zapewnienia możliwości obecności Sponsora w organizowanych
przez MSMS „Edukacja i Sport” turniejach poprzez umożliwienie
autopromocji tj. wywieszenie banneru, postawienia rollupu itp.
Umożliwienie promocji firmy na terenie szkoły – postawienie rollupu, wywieszenie plakatu.
• Umieszczenie na terenie szkoły pisemnego podziękowania za
wsparcie.
• Działania promocyjne:
a) umieszczenia informacji o wsparciu Szkół przez Sponsora w
wysyłanych informacjach prasowych oraz opublikowanie logotypu
Sponsora wg przekazanego przez Sponsora wzoru na stronie
internetowej Szkoły: www.msms.eu
b) umieszczenia informacji o wsparciu Szkół przez Sponsora, na
stronie internetowej www.msms.eu oraz na fanpage’u na
Facebooku.

Największe sukcesy
naszych Uczniów
Boks: Złoty medal w Pucharze Polski. Druga walka
zawodowa w Rocky Boxing Night. I miejsce w
Mistrzostwach Województwa Łódzkiego.
Piłka Ręczna: 1/8 Mistrzostw Polski Juniorów; gra w II
lidze
Judo: III miejsce w Pucharze Polski U18; Wygrana w
XXVI Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych,
Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów do lat 18
Piłka Nożna: I miejsce turniej Hary Cup (rocznik 2005 I
2007/2008)

Więcej informacji na www.msms.eu

MSMS w mediach

Facebook: blisko 3000
obserwatorów strony i
liczba ciągle rośnie; zasięg
postów w marcu wyniósł
ponad 75 000. Więcej na:
www.facebook.com/MSMS
EdukacjaiSport

Informacje o szkole publikowane
są m.in. w Dzienniku Łódzkim,
Expressie Ilustrowanym,
Tygodniku Angora,
lodzkifootball.pl, czasdzieci,pl,
tulodz.pl, Radio Łódź, TV Toya,
plasterlodzki.pl i innych.

Wkład rzeczowy:
• zakup sprzętu sportowego (np. piłki, worki,
materace, drążki, sztangi i inne)

PROPONOWANE
FORMY
WSPARCIA

• zakup odzieży (stroje meczowe, treningowe, dresy)
– możliwość umieszczenia logo firmy
• nagrody rzeczowe, produkty firmy, gadżety
sponsorskie i inne
• transport na zawody
• napoje dla zawodników lub inne w zależności od
możliwości sponsora
Wkład finansowy:
Środki pieniężne, w tym także darowizny, pokrycie
poszczególnych wydatków MSMS, która prowadzona
jest przez Fundację „Edukacja i Sport” na podstawie
przedstawionych faktur lub jako usługa wykonana
przez sponsora.

PAKIETY
SPONSORSKIE

Sponsor Główny Szkoły: 10 000 zł/miesięcznie
• Umieszczenie logo na strojach meczowych i
treningowych wszystkich dyscyplin działających przy
szkolnym klubie
• Prawo do wykorzystania nazwy i logo szkoły oraz
posługiwania się tytułem sponsora w celach
marketingowych
• Prawo do tworzenia produktów/usług z
wykorzystaniem elementów wizerunkowych szkoły
• Tytuł sponsora w organizowanych przez szkołę
zawodach, umieszczenie logotypu na banerach/rollupach podczas meczów
• Umieszczenie logotypu na stronie internetowej
szkoły
• Informacja o współpracy na FB i Instagramie oraz w
mediach
• Możliwość zrealizowania spotu reklamowego dla
Sponsora
• Obecność logotypu firmy na materiałach
promocyjnych typu ulotki i plakaty

PAKIETY
SPONSORSKIE

Sponsor Główny konkretnej dyscypliny sportowej:
3 000 zł/miesięcznie
• Umieszczenie logo na strojach meczowych i
treningowych konkretnej dyscyplin działających przy
szkolnym klubie
• Prawo do wykorzystania nazwy i logo szkoły oraz
posługiwania się tytułem sponsora w celach
marketingowych
• Prawo do tworzenia produktów/usług z
wykorzystaniem elementów wizerunkowych szkoły
• Tytuł sponsora w organizowanych przez szkołę
zawodach danej sponsorowanej dyscypliny,
umieszczenie logotypu na banerach/roll-upach
podczas meczów
• Umieszczenie logotypu na stronie internetowej
szkoły
• Informacja o współpracy na FB i Instagramie oraz w
mediach
• Umieszczenie logotypu firmy w materiałach
promocyjnych np. na plakatach

Sponsor szkoły: 750 zł/miesięcznie
• Prawo do wykorzystania nazwy i logo szkoły oraz
posługiwania się tytułem sponsora w celach
marketingowych

PAKIETY
SPONSORSKIE

• Prawo do tworzenia produktów/usług z
wykorzystaniem elementów wizerunkowych szkoły
• Umieszczenie logotypu na stronie internetowej
szkoły
• Informacja o współpracy na FB i Instagramie oraz w
mediach
• Możliwość wystawienia roll-upu, powieszenia
plakatu w szkole

Kilka słów o szkole i Fundacji, która jest jej
organem prowadzącym
Misją szkół jest przygotowanie uzdolnionej sportowo młodzieży do udziału w rozgrywkach i konkursach oraz promowanie najlepszych sportowców na arenie
międzynarodowej. Szkoła Podstawowa „Edukacja i Sport” oraz Liceum Ogólnokształcące „Edukacja i Sport” prowadzi kształcenie w dyscyplinach m.in. w boksie,
judo, badmintonie, piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce kobiet, podnoszeniu ciężarów, jeździectwie sportowym oraz strzelectwie sportowym. MSMS „EiS”
zapewnia udział w turniejach i zawodach najwyższej rangi, z których uczniowie wracają z licznymi sukcesami. Najlepsi piłkarze ręczni, judocy, bokserzy,
badmintoniści czy strzelcy sportowi w województwie łódzkim i w Polsce - to najczęściej uczniowie Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Edukacja i
Sport”.
Fundacja oraz MSMS na pierwszym miejscu stawia Uczniów i ich potrzeby. Podejmuje współprace z licznymi klubami sportowymi z Polski i świata, by podopieczni
mogli brać udział w turniejach i zawodach najwyższej rangi. Szkołę wyróżnia indywidualne podejście do młodzieży, dzięki czemu czują się w niej jak w domu.
Fundacja na co dzień wspiera dzieci i młodzież z uboższych rodzin umożliwiając im bezpłatne uczestnictwo w zajęciach sportowych. Pokrywa też koszty
zakwaterowania w bursie szkolnej czy wyżywienia. W wyniku wybuchu wojny w Ukrainie przyjęła ponad 200 Uczniów, dla których prowadzi zajęcia z języka
polskiego, proponuje nieodpłatny udział w treningach sportowych oraz finansuje szkolne obiady. Fundacja uruchomiła zbiórkę na pokrycie kosztów życia w
Polsce, zorganizowała też koncert charytatywny, który odbył się 22 marca, a całą zebraną kwotę przeznacza na rzecz młodych uchodźców.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja zachęci
Państwa do podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz
rozwoju sportu i młodzieży.
Zapraszamy do współpracy.
Janusz Rześniowiecki
Prezes Fundacji “Edukacja i Sport”
Dyrektor MSMS “Edukacja i Sport” w Łodzi
kontakt@fundacjaeis.pl
sekretariat@msms.eu
Tel: 793-220-289

