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Gramy o Olimpiadę!



Graj z nami w koszykówkę 3 na 3!

Kim Jesteśmy?
Grupą osób, która uwielbia koszykówkę i chce ją jak najszerzej promować w Polsce i 
na Świecie.

Co robimy?
Organizujemy turnieje koszykówki 3 na 3 i 5 na 5, a robimy to z pasji do basketu.

Jak długo?
Działamy już przeszło 10 lat. Pierwszy turniej zorganizowaliśmy w 2008 roku. 
Od 2013 zaczęliśmy organizować turnieje w cyklu Gryf Basket Cup. W 2019 roku GBC 
będzie odbywał się już 7 raz! Planujemy realizować nasze turnieje w okresie maj - 
czerwiec.

Co chcemy Ci zaoferować?
Mamy rozkładane boiska do koszykówki 3 na 3 i chcemy Ci zaproponować 
udostępnienie naszej infrastruktury do organizacji Twojego turnieju, a także 
wsparcie przy wprowadzeniu Twojego turnieju do systemu FIBA (jeżeli dotychczas 
tego nie robiłeś).
Jesteśmy organizacją pozarządową dlatego nie jesteśmy nastawieni na zysk, musimy 
tylko pokryć koszty.

Dlaczego to robimy?
Chcemy aby nasza reprezentacja w koszykówce 3 na 3 zagrała na Olimpiadzie w 
Tokio w 2020. To możliwe jeśli uzbieramy więcej punktów w rankingu światowym. 
Punkty zależą od ilości drużyn a im bliżej ludzi tym więcej chętnych do grania.
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.

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

Masz pytania to zadzwoń lub napisz do nas zapytanie.

Pozdrawiam
Paweł Kryzan

Pomysłodawca i organizator
Gryf Basket Cup

ul. Asnyka 18/2, 71-527 Szczecin, tel. 664 906 703
e-mail: kontakt@gryfbasketcup.pl, www.gryfbasketcup.pl 

http://www.gryfbasketcup.pl


Przykładowe 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

Robimy to co lubimy :) 
Finanse do 

uzgodnienia
Finanse do 

uzgodnienia
Finanse do 

uzgodnienia

Powyższe pakiety mają charakter przykładowy i mogą być modykowane 
według potrzeb zlecającego.



Forma Tak

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

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

Pozapakietowe formy współpracy:

Przykłady wymienione powyżej są tylko mały wycinkiem  dostepnych form 
współpracy.

W ramach naszej działalności jest ich bardzo dużo i możemy zawsze 
dopasować jedną z nich do potrzeb potencjalnego zleceniodawcy.

Chcemy stworzyć jak najlepsze wydarzenie, dlatego potrzebujemy 
partnerów, który możemy zaoferować również coś od siebie.

Masz pytanie lub pomysł napisz do nas:  kontakt@gryfbasketcup.pl

mailto:kontakt@gryfbasketcup.pl

