OFERTA
WSPÓŁPRACY
2019
Gramy o Olimpiadę!

Przedstawiamy ofertę współpracy w ramach cyklu
turniejów koszykówki 3 na 3
Gryf Basket Cup 2019
W 2019 roku nasz projekt będzie odbywał się już 7 raz! Planujemy realizować
nasze turnieje w okresie maj - czerwiec.
O popularności naszego cyklu świadczy ilość odsłon lmów podsumowujący
turnieje, które był odtwarzane blisko 90 tys. razy w serwisie You Tube.
Łącznie w okresie realizacji turniejów, informacja związana z naszym projektem
dociera średnio do ponad 100 000 osób poprzez różnego rodzaju media w tym
media społecznościowe tj. facebook, google+, twitter czy Instagram oraz You
Tube.
Gryf Basket Cup to turnieje koszykówki 3 na 3 (streetball). To także zabawa z
koszykówką dla wszystkich.
Zwycięzca Gryf Basket Cup 2017 otrzymał "dziką kartę" na nał Mistrzostw Polski.
W tym roku też będziemy starać się o takie wyróżnienie, a dla zespołu, który
wygra może być to pierwszy krok do udziału na turnieju na Olimpiadzie w Tokio.
Od 2013 roku zorganizowaliśmy 42 turnieje Gryf Basket Cup, w których wzięło
udział ponad blisko ok. 1000 zawodników pełnosprawnych oraz koszykarzy na
wózkach. Planujemy w 2019 roku zorganizować kolejne, jeszcze lepsze turnieje.

Graj z nami w kosza 3x3 - bądź częścią naszej legendy!

Naszą ofertę podzieliliśmy na kompleksowe pakiety:

Działanie

Pakiet
Złoty

Pakiet
Srebrny

Pakiet
Brązowy

Organizacja turnieju na rozkładanym
boisku z nawierzchnią akredytowaną
przez Międzynarodową Federację
Koszykówki (FIBA) na Mistrzostwa
Świata
Opracowanie i promocja krótkiego lmu
podsumowującego turniej i promowanie
go w Internecie
Przeprowadzenie zawodów w
międzynarodowym systemie rozgrywek
zorganizowanych przez FIBA
Przeprowadzenie cyklu lekcji
koszykówki w szkołach oraz innych
miejscach publicznych wskazanych
przez zlecającego
Organizacja konkursów dla widzów oraz
uczestników turnieju związanych z
koszykówką
Eksponowanie reklam w czasie turnieju
np.: winderów, banerów itp. oraz
przekazywanie informacji o wsparciu w
czasie turnieju i w materiałach
promocyjnych.
Promowanie w sieciach
społecznościowych wydarzenia

W celu uzyskania wyceny prosimy o zapytanie na adres:
kontakt@gryfbasketcup.pl

Powyższe elementy poszczególnych pakietów mają charakter przykładowy i
mogą być modykowane według potrzeb zlecającego.
Jednocześnie nie zostały w niej umieszczone elementy, które są konieczne do
organizacji każdego turnieju tj. obsługa sędziowska, medyczna, ufundowanie
nagród czy zakup wody dla zawodników.

Formy promocji

Publikowanie materiałów promocyjnych na
stronach www.grybasketcup.pl

Udostępnienie miejsca na stoisko na turnieju

Zorganizowanie konkursu na stronie
internetowej
Nadanie nazwy konkursowi wsadów do kosza
nazwy rmy + akcje promocyjne z tym
związane
Organizacja akcji promocyjnej poza turniejem,
połączonej z konkursem rzutów do kosza

W celu uzyskania wyceny prosimy
o zapytanie na adres:
kontakt@gryfbasketcup.pl

Wystawianie reklam w czasie turnieju np.:
winderów, banerów itp.

