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Wstęp
Chcielibyśmy zaprosić Państwa Firmę do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną
z nadzieją na podjęcie współpracy sponsoringowej w 2022 roku, tj. w okresie rywalizacji w grupie
mistrzowskiej III ligi, grupy 2 oraz prowadzeniu szkolenia piłkarskiego w Akademii Świtu Szczecin.

Zasięg regionalny III ligi, grupy 2. Runda wiosenna 2022
Niniejsza oferta daje Państwu możliwość współtworzenia karty w historii szczecińskiej piłki
nożnej oraz zaangażowania w rozwój społeczny mieszkańców w północnych osiedlach Gminy Szczecin.
Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyniesie dalsze korzyści tak Firmie, jak i jego
marce i przyczyni się do sukcesów budowy naszego potencjału, dodatkowo promującego Państwa
profil działalności, jako Mecenasa Sportu.
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 miasta oraz konsolidacji
szkolenia sportowego na Północy Szczecina.
Największe sportowe sukcesy w 70-letniej historii klub odnotował w latach 60-tych i 70-tych
ubiegłego wieku oraz w minionym okresie. Działo się to za sprawą piłkarskiej drużyny, która najpierw
nieskutecznie „biła się” o awans do rozgrywek II ligi, a w kolejnej dekadzie przez kilka lat występowała
w lidze III. 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, 2020 i 2021 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 i 2021/2022.
Pierwsza drużyna Świtu jest od 7 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 Firmy na terenie całej Polski.

•

Kształtowanie przyjaznego wizerunku Firmy jako Mecenasa Sportu.

•

Dotarcie z ofertą sportową do nowych mieszkańców Gminy Szczecin.

•

Postrzeganie Firmy jako dbającego o rozwój sportu na terenie Szczecina, województwa
zachodniopomorskiego i całego kraju.

•

Integrację lokalną / wspólne kibicowanie.

•

Promocja Firmy za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich mediów.

Fot. Stadion Miejski w Skolwinie. Jesień 2021

Awans do 1/16 Pucharu Polski i mecz z Mistrzem Polski na Północy Szczecina to kolejny sukces w minionych latach

ŚWIT SZCZECIN W TOP 10 KLUBÓW III LIGI W POLSCE
Spośród 84 klubów z czterech grup III ligi zajęliśmy wysokie 5. miejsce w Polsce uwzględniając
% zdobytych punktów w minionej w sezonie 2020/2021.
Nasz klub znalazł się w stawce z takim klubami, jak m. in. Ruch Chorzów, Polonia Bytom, Ślęza
Wrocław czy Stal Stalowa Wola.

Na poziomie III ligi występujemy nieprzerwanie od sezonu 2015/2016

PLANY I CELE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU:
•

zajęcie pierwszego miejsca w III lidze oraz awans do II ligi

•

wzrost liczby zawodników w Akademii Piłkarskiej

•

ponowny triumf w rozgrywkach o Pucharze Polski na szczeblu regionalnym i awans do
kolejnych rund na szczeblu centralnym

•

organizacja i udział w zawodach sportowych z udziałem większej liczy widzów

Fot. W Akademii Piłkarskiej szkolimy aktualnie około 150 zawodników

Nowy stadion na Północy Szczecina

OBECNOŚĆ W MEDIACH
Po awansie i bardzo dobrej grze w mienionych sezonach w III lidze oraz rozgrywkach Fortuna
Pucharu Polski KS Świt stał się bardziej rozpoznawalną marką w Polsce. Dzięki grze z takimi drużynami,
jak Lech Poznań, Elana Toruń, KKS Kalisz, Bałtyk Gdynia oraz Lechia Zielona Góra, Wisłoka Dębica,
Cracovia i Legia Warszawa coraz częściej gościmy na łamach ogólnokrajowej prasy i telewizji oraz
w Internecie.

W mediach społecznościowych bijemy kolejne rekordy popularności. W miesiącu październiku 2022 roku padł
rekord, dotarliśmy do 240 tyś internautów!!!

FREKWENCJA NA MECZACH
Rekord frekwencji padł podczas meczu Fortuna Pucharu Polski z Mistrzem Polski warszawską
Legią (28.10.2021). Mecz z udziałem Świtowców obejrzało na trybunach 1800 widzów oraz 780 tyś przed
telewizorem w ogólnopolskim paśmie telewizji Polsat.
Bardzo cieszymy się z faktu, że stale udaje nam się zaktywizować społeczność lokalną do
uczestniczenia w widowiskach oraz wspierania naszej drużyny.

Fot. Na stadionie w Skolwinie zawsze możemy liczyć na wsparcie lokalnych kibiców. Jesień 2021

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

