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Wstęp 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną z nadzieją na 

podjęcie owocnej współpracy promocyjnej w 2021 roku. 

Niniejsza oferta daje możliwość współtworzenia ciekawej karty w historii szczecińskiej piłki 

nożnej oraz będącej w cieniu sekcji żeglarskiej. 

Mamy również nadzieję, że oferowana przez nas forma współpracy przyczyni się do osiągnięcia 

przez Państwa Firmę odpowiednich celów promocyjnych.  

Przed nami wciąż mnóstwo wrażeń i emocji.  

 

Historia: 

Świt Szczecin to nie tylko piłka nożna, to również sekcja żeglarska. Klub dba przede wszystkim 

o rozwój dzieci i młodzieży ze szczecińskiej Północy, ale również stara się upowszechniać kulturę 

fizyczną na szerszą skalę. Każdy kolejny rok przybliża nas do realizacji celów, jakie stawiamy przed sobą, 

w tym m.in. do odbudowy kondycji i wizerunku klubu, zasłużonego dla Szczecina oraz konsolidacji 

szkolenia sportowego w północnych jej osiedlach, tj. w Skolwinie, Stołczynie oraz na Golęcinie                                

i Gocławiu. 

Największe sportowe sukcesy w swojej ponad 60-letniej historii klub odnotował w latach  60-

tych i 70-tych ubiegłego wieku. Działo się to za sprawą piłkarskiej drużyny seniorów, która najpierw 

nieskutecznie „biła się” o awans do rozgrywek II ligi piłkarskiej, a w kolejnej dekadzie przez kilka lat 

występowała w III lidze. W tym okresie „Świt” został też zwycięzcą Zimowego Turnieju Piłkarskiego                  

o Puchar Redakcji „Kuriera Szczecińskiego”. W kategorii osiągnięć należy chyba też zapisać sam fakt 

nieprzerwanego istnienia i aktywnej działalności od 1952 roku, czym na trwale wpisał się w kroniki 

sportowe polskiego Szczecina. W roku 2017 i 2020 dopisaliśmy do swojej historii kolejne sukcesy, jakim 

było zdobycie Pucharu Polski na szczeblu regionalnym i dotarcie do 1/16 Fortuna Pucharu Polski                            

w sezonie 2020/2021. Pierwsza drużyna Świtu jest od kilku sezonów czołową drużyną III ligi, a obiekt 

sportowy Skolwinie bije rekordy popularności, gromadząc publiczność zbliżoną do 1000 widzów. 

 

 

 



 

 

   

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY SPONSORINGOWEJ 

• Zwiększenie rozpoznawalności marki Sponsora w województwach: zachodniopomorskim, 

pomorskim, kujawsko – pomorskim i wielkopolskim. 

• Kształtowanie przyjaznego wizerunku Sponsora. 

• Dotarcie do określonej grupy mieszkańców. 

• Postrzeganie Sponsora jako dbającego o rozwój sportu na terenie Szczecina i województwa 

zachodniopomorskiego. 

• Integrację lokalną / wspólne kibicowanie. 

• Promocja Sponsora za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich mediów, portalach 

społecznościowych oraz telewizji internetowej Skolwin TV. 

  

 

W Szczecinie bijemy kolejne rekordy zainteresowania wśród mieszkańców. W ciągu każdego miesiąca docieramy                            

do 60 tyś internautów!!! 



 

 

   

 

Fot. Świt Szczecin. Jesień 2020. 

 

 

Fot. Pierwszy medal MP w kat. U16 w Regatach nad Zalewem Zegrzyńskim. Wrzesień 2020. 

 

 



 

 

   

 

Awans do 1/16 FPP to największy sukces w minionych latach… 

Mecz z Cracovią oglądała z naszym udziałem w Cyfrowym Polsacie rekordowa ilość 58 tyś widzów!!! 

 

 

Fot. Triumf w Ogólnopolskich Regatach o Puchar Prezydenta M. Grudziądza. Październik 2020. 

 



 

 

   

 

PROPONOWANE ŚWIADCZENIA NA RZECZ SPONSORA  

• Logo Sponsora na przedniej części koszulki meczowej. 

• Nadanie Sponsorowi tytułu „SPONSOR STRATEGICZNY”. 

• Logo Sponsora na oficjalnej stronie internetowej Klubu www.swit.skolwin.pl oraz portalu 

społecznościowym facebook.com/swit.szczecin. 

• Sponsor meczu w transmisjach zamiejscowych za pośrednictwem telewizji internetowej 

youtube.com/Skolwin TV. 

• Logo Sponsora na plakatach, biletach, programach meczowych etc. 

• Logo Sponsora na banerach na stadionie piłkarskim oraz bandach LED podczas wybranych 

zawodów sportowych. 

• Logo Sponsora na Roll-upach. 

• Możliwość prowadzenia konkursów i innych akcji promocyjnych. 

 

 

 

 

http://www.swit.skolwin.pl/


 

 

   

PLANY I CELE  

Klub w 2021 roku ma na celu dalszą poprawę organizacji i tworzenia warunków do rozwoju sportu,                             

w tym: 

• zajęcie czołowego miejsca w III lidze oraz walka o awans pierwszej drużyny do II ligi 

• dalsza rozbudowa Akademii Piłkarskiej dla młodzieży 

• udział i walka o medale w regatach MP w żeglarstwie deskowym 

• ponowny triumf w rozgrywkach o Pucharze Polski na szczeblu regionalnym i awans do 

kolejnych rund na szczeblu centralnym 

• wyższa organizacja procesu szkolenia – trening mentalny 

• promocja sportu i aktywnego stylu życia 

• organizacja i udział w zawodach sportowych z udziałem większej liczy widzów  

• wsparcie stypendialne dla najbardziej uzdolnionych zawodników 

 

 



 

 

   

Nowy stadion dla Skolwina 

 

 

 

OBECNOŚĆ W MEDIACH 

Po awansie i bardzo dobrej grze w mienionych sezonach w III lidze KS Świt stał się bardziej 

rozpoznawalną marką w Szczecinie oraz całym regionie rozgrywkowym. Dzięki grze w jednej lidze                             

z takimi drużynami, jak Lech Poznań, Elana Toruń, KKS Kalisz, Bałtyk Gdynia itp. coraz częściej gościmy 

na łamach gazet, w TVP Regionalnej czy Internecie. Zdobycie Pucharu Polski w naszym regionie oraz gra 

w tych rozgrywkach na poziomie centralnym sprawią, że klub staje rozpoznawalny w całym kraju. 



 

 

   

Dokładamy wszelkich starań, aby zainteresować media osiągnięciami naszego klubu. Liczymy, 

że z biegiem czasu i stałym rozwojem KS Świt stanie się ważnym punktem na sportowej mapie Szczecina, 

regionu i ww. województw. 

 

 

 

FREKWENCJA NA MECZACH 

Oczywistą rzeczą jest, że w okresie letnim liczba kibiców na trybunach jest wyższa, niż gdy 

temperatura spadnie, a dni stają się coraz krótsze. Jednak warto zauważyć, że liczba średnio 770 kibiców 

na stadionie trzecioligowym nie jest mała. Bardzo cieszymy się z faktu, że udaje nam się zaktywizować 

społeczność lokalną do uczestniczenia w widowiskach oraz wspierania naszej drużyny. 

 

Fot. Nasze sukcesy sportowe są dostrzegane coraz szersze grono mieszkańców Szczecina. Sierpień 2020. 

 



 

 

   

 

 

 
Aby poznać więcej szczegółów zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: 
 

M.: +48 530 611 555 Paweł Adamczak – prezes zarządu 
M: +48 502 333 137 Szymon Kufel – dyrektor sportowy 
e-mail: switskolwin@o2.pl 
https://www.facebook.com/swit.szczecin 
https://www.youtube.com/SkolwinTV 
twitter: @SSkolwin 
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