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Szanowni Państwo, 
 
Przedstawiam ofertę współpracy w ramach cyklu turniejów koszykówki „3 na 3” - Gryf Basket Cup 2016.  
Nasze turnieje odbywają się od 2013 roku. Dotychczas we wszystkich turniejach wzięło udział ok 150 zespołów, a 
w nich ponad 500 zawodników. Obecnie przygotowujemy się do organizacji cyklu Gryf Basket Cup 2016.  
Docieramy z promocją do ok 20 tys. odbiorców w czasie imprez oraz za pośrednictwem Internetu i mediów. 
 

Nasze turnieje i imprezy dodatkowe odbędą się w następujących lokalizacjach: 
Kołbaskowo – 5.06 
Kołobrzeg – 12.06 
Police – 19.06 

Szczecin – 27.06 – 1.07 – tydzień z koszykówką 
Szczecin – 2 – 3.07 

 

Naszą ofertę podzieliliśmy na kompleksowe pakiety i pojedyncze usługi: 
1. Pakiet Złoty w ramach którego oferujemy: 

a. Dodanie nazwy dowolnej do nazwy turnieju np.: „Firma X Gryf Basket Cup 2016”. 
b. Publikowanie materiałów promocyjnych na stronach www.grybasketcup.pl i www.maxkosz.pl przez 12 

miesięcy. 
c. Wystawianie reklam w czasie turnieju np.: winderów, banerów itp. 
d. Przekazywanie informacji o sponsorze w czasie imprezy oraz przy wręczaniu nagród, a także ufundowanie 

specjalnej nagrody dodatkowej np.: Nagroda MVP (Most Valuable Player) Turnieju. 
e. Opracowanie krótkiego filmu podsumowującego i promowanie go w Internecie. 
f. Bezpłatny udział w programie www.BasketKarta.pl (informacja zostanie udostępniona od 1kwietnia) . 
Koszt – 5 tys. zł 

 
2. Pakiet Srebrny, w ramach którego oferujemy wszystkie usługi z Pakietu Złotego z wyjątkiem nazwy turnieju. 

Koszt – 3 tys. zł 
 

3. Pakiet Brązowy, w ramach którego oferujemy wszystkie usługi z Pakietu Złotego z wyjątkiem nazwy turnieju i 
filmu podsumowującego imprezę. 
Koszt – 2 tys. zł 

 

4. Usługi Promocyjne poza pakietem, w rama którego oferujemy bieżącą promocję na poszczególnych  
imprezach w postaci: 
a. Wystawianie reklam w czasie turnieju np.: winderów, banerów itp. – 150 zł od jednej imprezy, w razie 

wybrania wszystkich w cyklu – 100 zł od jednego turnieju. 
b. Publikowanie materiałów promocyjnych na stronach www.grybasketcup.pl i www.maxkosz.pl  – 300 zł za 

1 miesiąc przy zamówieniach powyżej 3 miesięcy rabat 30% 
c. Udostępnienie miejsca na stoisko na turnieju – 500 zł za jedną imprezę 
d. Zorganizowanie konkursu na stronie internetowej – 500 zł + ufundowanie nagród 
e. Nadanie nazwy konkursowi wsadów do kosza nazwy firmy + akcje promocyjne z tym związane – 800 zł 
f. Organizacja akcji promocyjnej poza turniejem, połączonej z konkursem rzutów do kosza – 1000 zł  

 

W celu przedstawienia wszystkich możliwości, jakie daje współpraca w ramach Gryf Basket Cup 2016, proponuję 
spotkanie. 
 

Z poważaniem 
 
Paweł Kryzan, Pomysłodawca i organizator Gryf Basket Cup 
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