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Zwiąż swoją markę 
z legendarnym 

klubem!
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„Marcovię Marki tworzą nasi zawodnicy oraz ich rodziny –
dla Sponsora są oni potencjalnymi klientami. 

Możliwość przekazywania odpowiednio dopasowanej komunikacji
marketingowej do ściśle określonej grupy odbiorców to doskonała

szansa na realizację celów biznesowych”.

„Współpraca z MKS Marcovia Marki to nie tylko świetna możliwość
promowania marki poprzez najpopularniejsze dyscypliny

w Polsce, jakimi są piłka nożna, lekka atletyka oraz wspaniałej
dziewczęcej dyscypliny, jaką jest piłka ręczna. 

To także możliwość wpływania na rozwój młodych zawodników,
którzy w przyszłości mają stanowić o sile polskiego futbolu, 

lekkiej atletyki i kobiecej piłki ręcznej”.

MKS Marcovia Marki

Maciej Goławski
Dyrektor ds. sportu
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MKS Marcovia Marki

Dlaczego warto 
zaangażować się 

w sponsoring sportu 
z MKS Marcovia Marki?

Blisko 100 lat piłkarskiej historii!

24 wykwalifikowanych trenerów

Ponad 300 chłopców w 11 rocznikach 
w drużynach piłki nożnej

100 dziewcząt w 5 drużynach piłki ręcznej

Prężnie działająca sekcja cheerleadingu

Nowa sekcja lekkoatletyczna!
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Klub
w liczbach

boisk 
piłkarskich

drużyny

przedszkola

turnieje 
i eventy

lokalizacji

konta 
Instagram 
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Juniorki 
KPR Marcovia

ROKiS
wicemistrzyniami 

Mazowsza

MKS Marcovia Marki

Seniorki KPR 
Marcovia ROKiS
zajęły 1 miejsce 

w tabeli II Ligi Kobiet 
po pierwszej fazie 
rozgrywek w 2020 

Nasze sukcesy

Pierwszą trenerką 
i inicjatorką powstania 
sekcji piłki ręcznej była 
Bożena Markiewicz –

legenda szczypiorniaka 
w Polsce, rekordzistka 

pod względem występów 
w reprezentacji Polski.

W 2019 Marcovia Marki podpisała umowę o współpracy z Legią Warszawa, stając się tym samym jej Klubem Partnerskim. 
Ścisła współpraca z Akademią Legii Warszawa umożliwia promocję najlepszych, wyróżniających się zawodników 
w stołecznym klubie.

Awans I Drużyny 
do 3 ligi w sezonie 

1993/1994. 
Graliśmy w niej przez 

dwa sezony 94/95
i 95/96. 

Nasi wychowankowie oraz byli zawodnicy występują 
m.in. w Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. 

Jeden z nich, Rafał Boczoń (rocznik 2006), uczestniczył 
ostatnio w organizowanym przez PZPN zgrupowaniu 

Talent PRO w Hiszpanii. Było to zgrupowanie 
dla najbardziej utalentowanych zawodników z roczników 

2004-2006. Zawodnik ten był również powołany 
na konsultację reprezentacji Polski rocznika 2005.

Obecnie, w Akademii Legii 
występuje 4 zawodników 

wyszkolonych przez 
Marcovię:

Rafał Boczoń i Karol Kosiorek 
z rocznika 2006, 

Aleks Płoszka z 2007 
oraz Tymon Płoszka z 2010.



MKS Marcovia Marki Nasze dyscypliny

Piłka 
nożna

Cheerleading
Lekka 

atletyka
Piłka 

ręczna
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Imprezy z naszym udziałem
Memoriał Bożeny Markiewicz – nadanie imienia hali sportowej 
i turniej drużyn piłki ręcznej z całej Polski

Mecz piłkarski z okazji obchodów 95 lecia – gwiazd Marcovii
Allstar Oldboy-ów Marcovii – Wicher Kobyłka

IV liga mazowiecka – grupa 3 gdzie nasza I Drużyna rozgrywa 
26 meczów w sezonie oraz 10 sparingów z rywalami 
o adekwatnym poziomie sportowym 

Nasz klub bierz udział w wielu 
rekreacyjnych wydarzeniach miejskich. 
Są to np. Dni Marek, akcja „ Na weekend 
zostaję z rodziną w Markach”, bieg 
„Nocny Marek” czyli największy bieg 
publiczny w powiecie wołomińskim, 
olimpiada przedszkolaków, spartakiada 
rodzinna i wiele innych…
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MKS Marcovia Marki



Klub w mediach

materiałów 
prasowych 

oraz informacji 
w Internecie 

o Klubie 
w okresie 

2019-2020

150



Grupy docelowe
MKS Marcovia Marki
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Kampania 
SMS i mailing 

do społeczności 
Marcovii

o Sponsorze

Artykuł o 
produktach 
Sponsora 

na oficjalnej 
stronie 

Marcovii

2

3
4

Marcovia-Marki http://www.marcovia-marki.pl marcovia_marki

Marcovia Marki I Drużyna – statystyki 7 dni
Aktualna liczba polubień: 4144 (+12) 
Aktualna liczba obserwujących: 4279 (+13) 
Zasięg strony: 5772 - wzrost o 3,3 tysiąca 
Zasięg posta: 5492
Aktywność użytkowników dot. Postów: 1874 
Najciekawsze posty: Zasięg 5000

Świadczenia 
internetowe

Akademia Piłkarska Marcovia-Marki – statystyki 7 dni
Aktualna liczba polubień: 1649 (+2) 
Aktualna liczba obserwujących: 1686 
Zasięg strony: 1545 - wzrost o 679 
Zasięg posta: 1537 
Aktywność użytkowników dot. Postów: 426 
Najciekawsze posty: Zasięg 1000



Poprzez uzyskanie statusu oficjalnego sponsora, marka firmy może natychmiast być powiązana ze ściśle sprecyzowanymi wartościami.
Firma nie musi inwestować w akcje reklamowe mając na celu stworzenie określonego wizerunku, zaś z drugiej strony klient jest o wiele bardziej
skłonny zaakceptować i uwierzyć w przeniesione za pomocą sponsoringu wartości, niż w te wykreowane przez reklamę.

Świadczenia 
wizerunkowe

MKS Marcovia Marki

Banner / 
rollup

Sponsora 
na 

wydarzeniach 

Logotyp 
Sponsora 

na materiałach 
w lokalizacjach 

Klubu

Sport – w porównaniu do innych rodzajów wydarzeń masowych, 
ma fantastyczną moc przyciągania uwagi ogromnej liczby widzów, 
co czyni go bardzo atrakcyjnym dla reklamodawców i sponsorów. 

Sport to wielkie emocje –
dzięki temu sponsoring sportu 

jest świetnym narzędziem 
do budowania pozytywnego 

wizerunku marki!



Proponujemy Państwu objęcie tytułu 
Sponsora Głównego / Tytularnego na wybrany okres 

(rok lub sezon). 
Tytuł daje znakomitą możliwość skorzystania w pełni 

z marketingowego potencjału naszych działań. 
Przede wszystkim pozwala jednak znakomicie podkreślić 

prestiż Państwa Firmy w świadomości odbiorców.

Sponsor Główny / Tytularny
Pakiet sponsorski - 50.000 zł 

MKS Marcovia Marki

Nazwa Sponsora 

Głównego / 

Tytularnego w 

nazwie klubu

Reklama na 

bandach 

elektronicznych 

(15% czasu 

ogólnego 

podczas meczu)

Reklama 

na płycie boiska 

/ parkiecie –
naklejki – do 

uzgodnienia

Reklama 

na ściance 

sponsorskiej

Możliwość 

wykorzystania 

wizerunku 

zawodnika / 

zawodniczki 

do promocji marki

Wyróżniona 

pozycja wśród 

sponsorów 
Marcovii i MCER 

na wszystkich 

materiałach 
promocyjnych

Duży logotyp 

sponsora 

na przedniej 

stronie koszulki 

meczowej 

zawodników

Reklama – 2 banery 

reklamowe Sponsora 

wzdłuż linii boiska / 
od strony trybun / 

od strony parkingu 

MCER

Umieszczenie reklam 

i logo na wszystkich 

materiałach 
poligraficznych 

dotyczących 

wydarzeń 
organizowanych 

przez Marcovię

i MCER – plakaty, 

ulotki, programy, 

zaproszenia

Udostępnienie powierzchni 

na umieszczenie reklam, 

banerów czy standów 
Sponsora Głównego w 

budynku Marcovii i MCER, 

w miejscach dobrze 

wyeksponowanych dla 

widzów

Przygotowanie i 

przekazanie 

szczegółowego 
raportu z realizacji 

projektu, po jego 

zakończeniu

Oficjalne 

podziękowanie 

dla Sponsora 

Głównego odczytane 

podczas wydarzeń 

sportowych w 

Marcovii i MCER

Zamieszczenie 

logotypu 

z bezpośrednim 
linkiem do strony 

internetowej 

Sponsora Głównego 
na głównej stronie 

internetowej 

Marcovii i MCER

Przekazanie materiałów 

fotograficznych z 

wybranego wydarzenia 

z możliwością 

wykorzystania do 

celów PR sponsora 
głównego, wydruku 

materiałów 

promocyjnych i 

gadżetów

Reklama na stronie 

www Marcovii i MCER 

oraz profilach 

społecznościowych 

Marcovii i MCER

Umożliwienie 

rozdawania 

lub ekspozycji 

materiałów 

promocyjnych 

podczas wydarzenia 

na obiekcie Marcovii

i MCER



Proponujemy Państwu objęcie opieką sponsorską 
konkretnych wydarzeń sportowych MCER. Tytuł Oficjalnego Sponsora 

to możliwość skojarzenia marki Państwa Firmy z konkretnym wydarzeniem, 
promowaniem aktywnego stylu życia lub określonym odbiorcą. 

Oficjalny Sponsor
Pakiet sponsorski - 30.000 zł 

AP Marcovia Marki

Nazwa Oficjalnego 

Sponsora podczas 

konkretnych wydarzeń 
sportowych

Reklama na 

bandach 

elektronicznych      

(10% czasu 

ogólnego 

podczas meczu)

Umieszczenie reklam i logo 

na wszystkich materiałach 

poligraficznych dotyczących 
wydarzeń organizowanych 

przez MCER – plakaty, ulotki, 

programy, zaproszenia

Umożliwienie 

rozdawania lub 

ekspozycji 

materiałów 

promocyjnych 

podczas 

wydarzenia na 

obiekcie MCER

logotyp 

sponsora na 

rękawie 
koszulki 

meczowej 

zawodników

Reklama – 1 baner 

reklamowy Sponsora 

wzdłuż linii boiska / 
od strony trybun / 

od strony parkingu 

MCER

Oficjalne podziękowanie 

dla Oficjalnego Sponsora 

odczytane podczas 

wydarzeń sportowych 

w MCER

Przygotowanie i 

przekazanie 

szczegółowego 
raportu z realizacji 

projektu, po jego 

zakończeniu

Przekazanie materiałów 

fotograficznych z 

wybranego wydarzenia z 

możliwością wykorzystania 

do celów PR sponsora 

głównego, wydruku 
materiałów promocyjnych i 

gadżetów

Zamieszczenie 

logotypu 

z bezpośrednim 
linkiem do strony 

internetowej 

Oficjalnego Sponsora 

na głównej stronie 

www Marcovii i MCER

Reklama na stronie www 

MCER oraz profilach 

społecznościowych 
MCER



Proponujemy Państwu objęcie opieką sponsorską 
konkretnych wydarzeń sportowych MCER. 

Tytuł Partnera Wspierającego to możliwość skojarzenia marki 
Państwa Firmy z konkretnym wydarzeniem, tematem lub określonym odbiorcą. 

Półroczne partnerstwo szacowane jest na 15,000 złotych 
(płatne jednorazowo/kwartalnie lub miesięcznie).

Partner Wspierający
Pakiet sponsorski - 15.000 zł 

AP Marcovia Marki

Nazwa Partnera 

Wspierającego podczas 

konkretnych wydarzeń 
sportowych

Zamieszczenie logotypu 

z bezpośrednim linkiem 

do strony internetowej 

Sponsora Głównego 

na głównej stronie www 

Marcovii i MCER

Umożliwienie rozdawania 

lub ekspozycji 

materiałów 
promocyjnych podczas 

wydarzenia na obiekcie 

Marcovii / MCER

Umieszczenie reklam i logo 

na wszystkich materiałach 

poligraficznych dotyczących 
wydarzeń organizowanych 

przez MCER – plakaty, ulotki 

programy, zaproszenia.

Przekazanie materiałów 

fotograficznych z 

wybranego wydarzenia z 

możliwością wykorzystania 

do celów PR sponsora, 

wydruku materiałów 
promocyjnych i gadżetów.

Zamieszczenie 

logotypu 

z bezpośrednim 
linkiem do strony 

internetowej Partnera 

na głównej stronie 
www Marcovii i MCER



DYREKTOR DS. SPORTU
Maciej Goławski

Marcovia-Marki http://www.marcovia-marki.pl marcovia_marki

Kontakt

m.golawski@mareckieinwestycje.pl

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O. O.

ODDZIAŁ MIEJSKI KLUB SPORTOWY MARCOVIA MARKI

ul. Wspólna 12, 05 - 270 Marki

603 325 351


