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Zaproszenie do współpracy 

Szanowni Państwo, 
 
pragniemy zaoferować Państwa firmie strategiczną współpracę z nowoczesną halą widowiskowo-sportową 
poprzez wieloletni sponsoring tytularny i pozyskanie praw do nazwy Areny Ostrów.  
 
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wspólnego stworzenia nowej marki na styku biznesu oraz rozrywki, 
która stanowić będzie nowoczesną platformę do promocji produktów firmy przez 365 dni w roku. Umożliwi 
to długotrwałe zakorzenienie marki firmy w świadomości Państwa potencjalnych klientów, a dzięki 
imprezom odbywającym się w hali możliwe będzie przeniesienie pozytywnych emocji z wydarzeń na 
Państwa markę. 
 
Nasza oferta jest unikalna także ze względu na umożliwienie Państwu pozytywnego wpływu na 
pozyskiwanie imprez i działalność areny. O skuteczności naming rights jako narzędzia kreowania marek 
sponsorowanych hal świadczą m.in. przykłady współpracy Ergo Hestii i Ergo Areny a także firmy Atlas i Atlas 
Areny przez ponad 12 lat. 
 
Liczymy, że atrakcyjność biznesowa miasta jak i ostrowskiej areny, zachęci Państwa firmę do nawiązania 
długoterminowej relacji z nami.. 
 
Z wyrazami szacunku, 
Zbigniew Trzoska 
Prezes spółki operatorskiej Areny Ostrów 



Arena w liczbach 

Wartość inwestycji w halę widowiskowo-sportową oraz 

wyposażenie 33 mln zł 
 

Pojemność 5200 osób podczas imprez oraz 3 tys. miejsc 
stałych.  
 

Imprezy masowe: 70 rocznie, w tym 40 sportowych, 30 
rozrywkowych 
 

Frekwencja: średnio 120 tys. osób rocznie 
 
Otwarcie hali dla publiczności: wrzesień 2021 r.  

Ponad 30 godzin transmisji TV na żywo z Areny rocznie (Polsat Sport, emocje.tv) - mecze domowe Stali Ostrów 
(Mistrza Polski w koszykówce 2020/21) oraz Ostrovii w piłce ręcznej. 
 

Średnia oglądalność na żywo w telewizji Polsat Sport na poziomie 20-40 tys. widzów na każdy mecz koszykarzy. 
 

Co najmniej 8 000 osób w stałej komunikacji z marką online miesięcznie (oficjalna strona www, media 
społecznościowe, kampanie reklamowe). 



Komercyjny potencjał Areny 

Imprezy biznesowe: 
 

 Możliwość 
organizacji 
targów i wystaw, 
jak i dużych 
kongresów 
 

 Organizacja 
wydarzeń 
biznesowych, 
konferencyjnych  
i online 

Sale biznesowe: 
 

 Antresola VIP z 
tarasem 

 Sala konferencyjna 
(65 mkw.) 

 Restauracja 



Pakiet praw sponsorskich 
        Wykaz poniższych świadczeń stanowi propozycję pakietu praw jakie może pozyskać Sponsor. Szczegółowa lista 

praw, metody ich eksploatacji wpływające na cenę mogą być przedmiotem negocjacji. 

1. Prawa materialne 
1.1 Oznakowanie na zewnątrz Areny 
 Logo Areny na elewacji  zewnętrznej - 2 podświetlone ekspozycja stała (40 mkw.) 
Logo Areny - przy wjazdach/wyjazdach z parkingu, min. 4 szt. 
Logo areny na parkingu na 6 masztach oświetleniowych. 
Reklama produktów Sponsora o pow. 6 mkw. na frontowej elewacji. 
Oznaczenie Nazwą Areny przystanku komunikacji miejskiej w pobliżu Areny - 1 
lokalizacja. 
Nazwa Areny - 10 lokalizacji ze znakami dojazdowymi na terenie miasta. 

1.2 Oznakowanie wewnątrz Areny 
Logo Areny na bandach LED przy boisku. 
Logo Areny w centralnym miejscu trybun (widok tv, ok. 3 mkw.). 
Ramy B1 (0,7x1m) w ciągach komunikacyjnych - 15 szt. 
Oznaczenia kierunkowe z Logo Areny (wejścia/wyjścia, sektory, kierunkowskazy) i 
oznaczenie pomieszczeń - 30 szt. 
Stoisko/strefa sponsorska z materiałami POS podczas imprez, możliwość zaangażowania 
hostess i dystrybucji materiałów. 
Reklama Sponsora na 2 banerach podwieszanych pod sufitem hallu na poziomie 0 - 
wejście główne, (max. 0,6x3m). 
Reklama Sponsora w formie naklejek podłogowych (0,4x0,4m) - do 21 szt. w ciągach 
komunikacyjnych. 



Pakiet praw sponsorskich 

1.2 Oznakowanie wewnątrz Areny – c.d. 
Oznakowanie foteli na trybunie VIP. 

Logo Areny przy cateringu VIP (Antresola VIP). 
Spot audio z reklamą sponsora podczas wejścia gości na eventy oraz w 
przerwach technicznych meczów. 
Logo Areny na ściance do wywiadów (mix zone) na meczach ligowych. 
 
1.3 Oznakowanie na materiałach drukowanych obiektu 
Oznakowanie materiałów promocyjnych – plakaty, ulotki, foldery z nazwą /logo 
Areny. 
Oznakowanie biletów, zaproszeń, karnetów na imprezy organizowane w Arenie. 
Dystrybucja materiałów reklamowych Sponsora (ulotki, broszury, sample) w 
kasach biletowych hali i w recepcji Areny. 
Logo Areny na szablonach dokumentów, email, wizytówkach zarządcy Areny. 
Oznakowanie oficjalnych strojów, materiałów i dokumentów operatora Areny. 
Merchandising – wspólny gadżet Areny i Sponsora. 

2. Prawa niematerialne 
2.1 Prawa medialne i publicity 
Ekspozycja w telewizji ogólnopolskiej i regionalnej. 
Ekspozycja w prasie ogólnopolskiej i regionalnej. 
Ekspozycja online na stronach internetowych. 
Ekspozycja w aplikacjach i mediach społecznościowych. 
Ekspozycja w radiu ogólnopolskim i regionalnym. 
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2.2 Prawa marketingowe i wizerunkowe 
Prawo do nadania pierwszej nazwy Areny. 
Prawo do kreacji nowej marki obiektu - stworzenie nazwy, logo, księgi identyfikacji 
Areny. 

Nazwa domeny i design oficjalnej strony internetowej Areny. 
Prawo do wykorzystania wizerunku Areny w reklamie i na produktach. 
Możliwość realizacji spotów reklamowych i sesji fotograficznych. 
Dostęp do kanałów komunikacji online i mobilnej z zarejestrowanymi 
użytkownikami. 
Dostęp do archiwalnych materiałów fotograficznych i video Areny. 
Prawo wyłączności branżowej sprzedaży i dystrybucji produktów Sponsora na 
Arenie. 
Prawo pierwszeństwa do kontynuacji umowy sponsoringu tytularnego. 
 
2.3 Prawa VIP 
Wynajem wydzielonej części sali VIP z możliwością własnej aranżacji wnętrza na 
10 imprezach. 
4 zaproszenia VIP na wszystkie imprezy w Hali. 
Stałe miejsca na trybunie VIP. 
Stałe miejsca na parkingu z oznakowaniem logo Sponsora. 
Zaproszenia pracownicze w dużych ilościach na wybrane wspólnie 1 wydarzenie                  
w roku. 
Wynajem całej Areny na potrzeby własnej imprezy -  1 dzień w roku. 
Możliwość wręczania nagród podczas zawodów sportowych, rozrywkowych. 
Ekskluzywny tour dla grupy zorganizowanej po Arenie. 


