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70 lat sportowych tradycji

Klub sportowy został założony

w 1949 roku. Aktualnie w klubie

są 4 sekcje sportowe: piłka

nożna, siatkówka, szachy, brydż

sportowy. Największą sekcją jest

piłka nożna. Najwyżej w historii

klubu piłkarze występowali w 2.

lidze. Klub wychował wielu

reprezentantów Polski.

Kim jesteśmy?



450 zawodników i 23 trenerów

Najmłodsi zawodnicy 

Akademii Piłkarskiej mają 

4 lata. Zawodnicy, rodzice, 

trenerzy oraz sympatycy 

tworzą klubową 

społeczność. 

Kim jesteśmy?



Najlepszy aktualnie bydgoski klub piłkarski

Seniorzy BKS „Chemik” 

występują obecnie w 4. lidze. 

To najwyższy poziom 

rozgrywek ze wszystkich 

bydgoskich drużyn. Zespół

w zdecydowanej większości 

tworzą wychowankowie

i bydgoszczanie.

Kim jesteśmy?



Organizator największej piłkarskiej akcji wakacyjnej

Od 2012 roku w lipcu organizujemy akcję „Wakacje z Chemikiem”. Dzieci z całego

miasta mogą bezpłatnie trenować pod okiem wykwalifikowanych trenerów.

To część naszej misji jaką realizujemy dla mieszkańców miasta.

Kim jesteśmy?



Jesteśmy częścią największych bydgoskich osiedli
Klub jest usytuowany na bydgoskich Wyżynach, w pobliżu Kapuścisk

i Wzgórza Wolności. Pozwala to na dotarcie do bardzo dużego grona

mieszkańców miasta.

Kim jesteśmy?



Plakaty promujące nasze działania

Przykładowe działania marketingowe



Aktywni w internecie i w mediach społecznościowych

Przykładowe działania marketingowe

www.chemikbydgoszcz.pl



Media nas dostrzegają – setki informacji

w telewizji, radiu, prasie i Internecie rocznie

Przykładowe działania marketingowe



Przykładowe możliwości

reklamowe na obiekcie



Przykładowe możliwości

reklamowe na obiekcie



Przykładowe możliwości

reklamowe na obiekcie

● Wymiary największej ściany: 27,6 m szerokości x 10/11,4 m

wysokości (10 m z lewej, 11,4 m z prawej). 

27,6 m szerokości
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Jak możemy współpracować?

Sponsor drużyny młodzieżowej

● logo na koszulce zespołu 

młodzieżowego,

● baner na boisku ze 

sztuczną trawą,

● mailing do społeczności 

klubowej,

● informacja na stronie 

internetowej.

Dzieci podczas meczów występują
w jednolitych koszulkach, na których
możliwe jest wyeksponowanie sponsora.



Jak możemy współpracować?

Sponsor główny drużyny młodzieżowej

● logo na koszulce zespołu 

młodzieżowego,

● baner na boisku ze sztuczną trawą,

● mailing do społeczności klubowej,

● informacja na stronie internetowej,

● organizacja turnieju pod nazwą 

sponsora,

● ogłoszenie w prasie.

Przykładowy baner internetowy na Dzień Dziecka, na którym
istnieje możliwość ekspozycji sponsora w oparciu
o pozytywne emocje związane z dziećmi.



Jak możemy współpracować?

Sponsor Akademii

● logo na koszulkach wszystkich

zespołów młodzieżowych,

● baner na boisku ze sztuczną trawą,

● baner na głównym boisku,

● bilbord na terenie klubu (płot,

parking lub budynek),

● mailing do społeczności klubowej,

● informacja na stronie,

● logotyp na grafikach związanych

z Akademią,

● ogłoszenie w prasie. 

Ekspozycja sponsora może być na koszulkach wszystkich
zespołów młodzieżowych występujących w rozgrywkach.



Jak możemy współpracować?

Sponsor główny Akademii

● nazwa wszystkich zespołów młodzieżowych,

np. CHEMIK NAZWA SPONSORA BYDGOSZCZ

● logo na koszulkach zespołów młodzieżowych,

● baner na boisku ze sztuczną trawą,

● baner na głównym,

● ściana budynku,

● bilbord na terenie klubu (płot, parking lub budynek),

● mailing do społeczności klubowej,

● informacja na stronie,

● FB, youtube, logotyp na grafikach i ściankach

sponsorskich,

● organizacja turnieju pod nazwą sponsora,

● komunikaty do mediów,

● balon na obiekcie,

● ogłoszenie w prasie,

● programy meczowe.



Jak możemy współpracować?

Sponsor drużyny seniorów

● logo na koszulce zespołu

seniorów,

● enent z drużyną,

● baner na boisku ze sztuczną trawą,

● baner na głównym boisku,

● mailing do społeczności klubowej,

● informacja na stronie,

● FB, youtube, logotyp na grafikach

i ściankach sponsorskich,

● ogłoszenie w prasie,

● programy meczowe.

Na naszych meczach nie ma „kiboli”. Chcemy, żeby było to
miejsce przyjazne dla rodzin z dziećmi. Organizujemy konkursy,
w upalne dni dajemy lemoniadę naszej roboty, a w chłodniejsze
herbatę.



Jak możemy współpracować?

Sponsor główny drużyny seniorów
● nazwa seniorów,

np. CHEMIK NAZWA SPONSORA BYDGOSZCZ

● logo na koszulkach seniorów,

● baner na boisku ze sztuczną trawą,

● baner na głównym boisku,

● ściana budynku,

● bilbord na terenie klubu (płot, parking lub budynek),

● mailing do społeczności klubowej,

● informacja na stronie,

● FB, youtube, logotyp na grafikach i ściankach

sponsorskich,

● organizacja turnieju pod nazwą sponsora,

● komunikaty do mediów,

● balon na obiekcie,

● ogłoszenie w prasie,

● programy meczowe

● ulotki

● event z drużyną

● inne świadczenia do ustalenia.



Jak możemy współpracować?

Sponsor generalny sekcji piłki nożnej
● nazwa seniorów, np. CHEMIK NAZWA SPONSORA BYDGOSZCZ

● nazwa wszystkich zespołów młodzieżowych,

● loga na koszulkach seniorów i wszystkich zespołów
młodzieżowych,

● baner na boisku ze sztuczną trawą,

● baner na głównym boisku,

● ściana budynku,

● bilbord na terenie klubu (płot, parking lub budynek),

● mailing do społeczności klubowej,

● informacja na stronie,

● FB, youtube, logotyp na grafikach i ściankach sponsorskich,

● organizacja turnieju pod nazwą sponsora,

● komunikaty do mediów,

● balon na obiekcie,

● ogłoszenie w prasie,

● programy meczowe

● ulotki

● inne świadczenia do ustalenia. 



Jak możemy współpracować?

Inne możliwości współpracy

● Klub 100 (to koszt miesięczny baneru na boisku ze sztuczną

nawierzchnią, w ramach tego pakietu gwarantujemy także

informację mailową do wszystkich osób związanych z klubem

o współpracy z naszym partnerem)

● Turniej pod nazwą sponsora (do świadczenia musimy uwzględnić

koszty organizacji turnieju)

● Dla naszych partnerów jesteśmy w stanie

zorganizować ciekawe eventy. Podczas gali

zakończenia akcji „Oponeo Wakacji

z Chemikiem” w kinie Helios naszym

gościem był Prezydent Miasta Rafał Bruski

mający Honorowy Patronat nad akcją. Kino

Helios i firma Oponeo to nasi partnerzy.



Kontakt

Dominik Malicki

Kontakt:

Prezes Sekcji Piłki Nożnej

tel. kom. : 512-232-266
e-mail: dominik.malicki@chemikbydgoszcz.pl

www.chemikbydgoszcz.pl

mailto:michal.sztybel@chemikbydgoszcz.pl
http://www.chemikbydgoszcz.pl/
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