




ŻEGLARSKIE EMOCJE

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI PROMOCJA

integracja

motywacja zespołowa

spotkania z wybitnymi sportowcami

budowanie relacji

szkolenia

regaty

zabawa

niekonwencjonalny marketing

oryginalna reklama

wizualizacja marki w najpopularniejszych lokalizacjach 
Trójmiasta

- molo Sopot

PROJEKT



PROJEKT

Najpopularniejszy z projektów realizowanych przez GSC Yachting. Przez pięć lat
działalności (jako Biznes Liga Żeglarska) zyskał rzeszę zwolenników i uczestników.

Wzajemna rywalizacja firm lub grup, które wykorzystują Trójmiejską Ligę Żeglarską
jako platformę aktywnego spędzania wolnego czasu podczas żeglarskiej rywalizacji
sportowej. Liga jest idealnym narzędziem do aktywizowania pracowników oraz
budowania atmosfery pracy zespołowej lub wzmacniania relacji z kluczowymi
klientami.

Rywalizacja przy sopockim molo ma charakter amatorski, załogi składają się z
dowolnej liczby zawodników, jednak jednorazowo może żeglować 3-5 osób.
Wyczynowi żeglarze mogą być członkami zespołów, ale nie mogą sterować. Jedna
edycja ligi składa się z sześciu rund, a każda z nich, oprócz żeglarskiej rywalizacji,
zawiera treningi, szkolenie teoretyczne oraz spotkanie podsumowujące zmagania w
połączeniu z dekoracją zwycięzców. Rundy odbywają się w odstępach
dwutygodniowych (z wyłączeniem okresu wakacyjnego).

Zakończenie Ligi, nagrodzenie uczestników i ukoronowanie nowych mistrzów
odbywa się podczas imprezy wieczornej w jednym z uznanych sopockich klubów
muzycznych.

http://biznesligazeglarska.pl/

https://youtu.be/MkCg-zfwomw 
https://youtu.be/e1OSv3HEOqA 

ZOBACZ, JAK WYGLĄDAJĄ NASZE IMPREZY:

http://biznesligazeglarska.pl/
https://youtu.be/MkCg-zfwomw
https://youtu.be/e1OSv3HEOqA


Zawartość pakietu uczestnika:

• Start w sześciu jednodniowych regatach (wg terminarza). Każde regaty poprzedzone są szkoleniem
teoretycznym prowadzonym przez doświadczonego instruktora – byłego członka kadry narodowej w
żeglarstwie, trenera żeglarstwa;

• Udział w sześciu zorganizowanych dniach treningowych poprzedzających główne regaty;
• Jacht Delphia24 One Design wraz z serwisem technicznym na każde z powyższych regat i treningów;
• Wynajem jachtu Delphia24 One Design w celu przeprowadzenia sześciu treningów indywidualnych (w

dowolnym momencie w ciągu sezonu);
• Zabezpieczenie komisji sędziowskiej, boje regatowe, zabezpieczenie trasy, motorówka asekuracyjna –

pełna organizacja regat;
• Flaga identyfikująca zespół umieszczona na jachcie podczas regat i treningów;
• Koszulki zespołowe dla uczestników regat – 8 sztuk / zespół;
• Nieformalne spotkanie uczestników po wyścigach – wręczenie nagrody dla zwycięzcy poszczególnych

rund, poczęstunek, networking;
• Ceremonia zakończenia Ligi- wieczorna impreza z rozdaniem nagród odbywająca się po rundzie

finałowej Ligi. Ekspozycja logotypów i krótką informacja o firmie – 8 zaproszeń / zespół (możliwość
zakupu większej ilości zaproszeń);

• Materiał zdjęciowy z wszystkich imprez z przekazaniem praw autorskich.

Cena pakietu: 9 000 PLN netto / zespół*

* Zespół może składać się z dowolnej ilości uczestników pod warunkiem, że podczas jednych regat maksymalna ilość 
osób w zespole wynosi 6
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PROJEKT

Imprezy żeglarskie YACHTING CLINIC to spotkania szyte na miarę firm. Program
zawiera aktywności szkoleniowe, wyścigi regatowe, gry żeglarskie, jachting
rekreacyjny, spotkania z utytułowanymi żeglarzami i in.

W razie zapotrzebowania zapewniamy także zaplecze socjalne w postaci organizacji
posiłków, zaplecza hotelowego czy spotkań wieczornych. Możliwa jest również
organizacja nieżeglarskich aktywności takich jak warsztaty kulinarne, barmańskie
czy szkolenia motywacyjne, mini regaty podczas wieczornych imprez. Organizacja
regat jako dodatkowy punkt w programie podczas wydarzeń firmowych, szkoleń,
konferencji, prezentacji nowych modeli aut (współpraca z dealerami
samochodowymi).

Liczebność grup biorących udział w eventach wacha się między 10 a 100
uczestnikami, a długość klinik od 1 do 3 dni. Program i budżet imprez ustalany jest
każdorazowo wg preferencji uczestników Yachting Clinic.

Cena imprezy: od 9 800 PLN netto (dla grupy 25 osób)

Przykładowy program Yachting Clinic

Czas Dzień 1 °

10:00 – 11:00 Szkolenie teoretyczne, zapoznanie się z zasadami prowadzenie regat.
Serwis kawowy

11:00 – 13:30
Szkolenie praktyczne na wodzie. Zapoznanie się z jachtami, nauka żeglowania, 

przygotowanie do regat

13:30 – 15.00 Lunch
Omówienie treningu, analiza materiałów video

15:00–18:00 Regaty żeglarskie

20:00 Kolacja. Ceremonia zakończenia regat





DZIAŁANIA HR

1. Abonament na wynajem jachtu Delphia24 podczas obowiązywania umowy w terminie 20.04-
11.10.2020.

Do wykorzystania 40 dni w dowolnej dacie, poza stałymi imprezami z kalendarz GSC Yachting.
Możliwość żeglugi dla pracowników firmy. Jednorazowo na jacht może wejść 5 osób, dowolna ilość
rotacji i zmian załogi w ciągu dnia. Do 300 osób w ciągu sezonu.

2. Udział zespołu firmy w projekcie Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej w sezonie 2020 – pełen zakres
świadczeń.

3. Organizacja jednodniowej imprezy integracyjnej Yachting Clinic dla 25 osób w wybranym terminie.

DZIAŁANIA REKLAMOWE I PR

1. Tytuł Partnera Głównego Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej w sezonie 2020.
2. Komunikacja wizualna w bardzo uczęszczanym miejscu – sopockim molo i sopockiej ProMarinie.

Branding jednego jachtu biorącego udział we wszystkich rundach TLŻ oraz we wszystkich
dedykowanych treningach i rejsach w ramach abonamentu.

Oznaczenie logotypem Partnera lub określoną grafiką żagli i jachtu:
A. Grot – 100% powierzchni reklamowej – około 10m2

B. Spinaker - 100% powierzchni reklamowej – około 20m2

C. Kadłub – 30% powierzchni reklamowej – około 2,5m2

D. Flaga sztagowa – w czasie postoju jachtów w marinie – 3m2

ŁĄCZNIE: 35,5m2

OFERTA



DZIAŁANIA REKLAMOWE I PR cd.

3. Możliwość prezentacji firmy uczestnikom Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej – prezentacja w czasie szkoleń
lub spotkań towarzyszących.

4. Brand placement

Ekspozycja logotypu w materiałach promocyjno-informacyjnych dotyczących TLŻ w sezonie 2020:
mailingach, zaproszeniach, materiałach prasowych, witrynie internetowej, mediach społecznościowych
(Facebook, Twitter, Instagram).

5. Redakcyjna komunikacja projektu w mediach – współpraca redakcyjna z wieloma mediami
regionalnymi i ogólnopolskimi.

6. Materiał zdjęciowy z wszystkich imprez z przekazaniem praw autorskich

PAKIET ŚWIADCZEŃ DOBIERANY JEST INDYWIDUALNIE, A JEGO WYCENA UZALEŻNIONA OD WYBRANYCH
ELEMENTÓW. Wszystkie wyżej wymienione świadczenia maja wartość 40 000 PLN netto.

OFERTA



ŻEGLUJĄ
Z NAMI



PARTNERZY



KONTAKT

Rafał Sawicki

+48 602 470 395
rafal@gscyachting.com

mailto:rafal@gscyachting.com













