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- molo Sopot

KOMUNIKACJA PRZEZ SPORT

Żeglarstwo przechodzi obecnie okres bardzo intensywnego rozwoju, co sprawia, że
cieszy się ̨ rosnącą popularnością. Za sterami łódek i jachtów staje coraz więcej osób,
które osiągnęły sukces zawodowy – biznesmenów, polityków, celebrytów.
Dyscyplina ta ma smak wolności, uczy stawiać czoła żywiołowi i nieustannie poddaje
próbie. Istnieje wiele rodzajów i odmian żeglarstwa, jednak wszystkie z nich budują
spójny obraz wytrwałej walki z przeciwnościami opartej na zaufaniu i dyscyplinie, które
procentują również na lądzie.
Żeglarstwo niesie wyłącznie pozytywne skojarzenia: z ekologią, przyrodą, zasadami fair
play, przygodą.
Niniejszy projekt daje możliwość prowadzenia komunikacji ﬁrmy przez budowanie
trwałych skojarzeń związanych ze zdrową rywalizacją i pięknym sportem, wokół
projektów i wydarzeń organizowanych przez GSC YachOng.

OFERTA WSPÓŁPRACY
KLUBOWY MISTRZ POLSKI 2021

CELE WSPÓŁPRACY

Promocja przez sport jest jedną z najaktywniejszych form
markeOngu, a w ciągu ostatnich lat jedną z bardziej popularnych.
Cele, jakie można osiągnąć za jej pomocą to między innymi:
• promocja marki w otoczeniu żeglarstwa oraz jego pozytywnych
wartości i konotacji społecznych – transfer sportowego
wizerunku na działalność ﬁrmy;
• wykorzystanie imprez i otoczenia medialnego do budowania
walorów marki wśród świadomej grupy docelowej – aktywnych
żeglarzy sportowych i amatorskich oraz pasjonatów sportów
wodnych;
• wykorzystanie narzędzia do wzmocnienia kontaktów
biznesowych, a także rozwoju umiejętności współdziałania w
zespole – silna plaSorma komunikacji B2B oraz B2G;
• komunikacja wizualna poprzez branding jachtu – narzędzie
reklamowe w jednym z najbardziej popularnych miejsc w Polsce
– masowe dotarcie B2C;
• dotarcie do dużej grupy mediów lokalnych i ogólnopolskich
na płaszczyźnie sportu i biznesu;
• projekt umożliwiający budowanie spójnej,
utrwalanej komunikacji z otoczeniem.

PROJEKTY

TRÓJMIEJSKA LIGA ŻEGLARSKA
Najpopularniejszy z projektów realizowanych przez GSC YachOng. Przez siedem lat działalności
(wcześniej pod nazwą Biznes Liga Żeglarska) zyskał rzeszę zwolenników i uczestników.
Wzajemna rywalizacja ﬁrm lub grup, które wykorzystują Trójmiejską Ligę Żeglarską jako
plaSormę 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.
h\p://trojmiejskaligazeglarska.pl
REGATY ŚRODOWE
Rozgrywki wprowadzone w sezonie 2020 od razu znalazły rzeszę zwolenników. Regaty
prowadzone w najprostszej formule popołudniowej rywalizacji.
START ZAŁOGI YKP GDYNIA W ROZGRYWKACH POLSKIEJ LIGI ŻEGLARSKIEJ
Obrona tytułu Klubowego Mistrza Polski.
Polska Liga Żeglarska to projekt oparty o sport na wysokim poziomie. Jego uczestnikami są
czołowe polskie kluby żeglarskie walczące o tytuł Klubowego Mistrza Polski.
VIDEO PREZENTACJA ZAŁOGI: h\ps://d.watch/5HANn9icjy/
AKADEMIA REGATOWA RAFAŁA SAWICKIEGO
4-krotnego Klubowego Mistrza Polski PLŻ, Mistrza Polski w Match Racingu,
Vice Mistrza Świata w klasie Micro, Mistrza Europy Juniorów.
Żeglarstwo w formacie ligowym – na krótkiej trasie, we ﬂocie 6-10 łódek, z dużą ilością
wyścigów – staje się w Polsce jedną z najbardziej popularnych i najłatwiej dostępnych formuł
żeglarstwa regatowego. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu na ten rodzaj
sportowej rywalizacji, zapraszamy do szkoły regatowej prowadzonej przez Klubowych
Mistrzów Polski, zwycięzców Polskiej Ligi Żeglarskiej 2015, 2017, 2020 i 2021.

KALENDARZ

Wydarzenie

Akademia Regatowa Rafała Sawickiego – konsultacje szkoleniowo-regatowe

Data

Miejsce

11-13.03.2022
25-27.03.2022
08-10.04.2022
29.04-01.05.2022

Gdynia

Każda środa sezonu
Regaty Środowe

od 11.05.2022 do
22.09.2022

Sopot

Trójmiejska Liga Żeglarska

21-22.05.2022
04-05.06.2022
25-26.06.2022
03-04.09.2022
17-18.09.2022

Sopot

Polska Liga Żeglarska – Ekstraklasa – załoga YKP Gdynia

28-29.05.2022
09-10.07.2022
27-28.08.2022
24-25.09.2022

Sopot
Gdynia
Szczecin
Warszawa Zegrze

Każdy czwartek sezonu
Akademia Regatowa Rafała Sawickiego – treningi popołudniowe

Akademia Regatowa Rafała Sawickiego – konsultacje szkoleniowo-regatowe

od 12.05.2022 do
22.09.2022
22-24.07.2022
12-14.08.2022
07-09.10.2022
21-23.10.2022

Sopot

Sopot

OFERTA – Trójmiejska Liga Żeglarska i Regaty Środowe

ŚWIADCZENIA

Sponsor tytularny

Sponsor główny

Sponsor

70 %

15-20 %

5-10 %

Prawo do nazwy imprezy – [BRAND] Trójmiejska Liga Żeglarska
Oznakowanie sześciu jachtów D24 wykorzystywanych podczas
treningów załogi YKP Gdynia oraz Akademii Regatowej
Oznakowanie w marinie regat – ﬂagi
Oznakowanie miejsca szkoleń i spotkań towarzyszących – roll upy,
ścianka sponsorska
Ekspozycja marki w materiałach promocyjno-informacyjnych
dotyczących projektu w: mailingach, zaproszeniach, materiałach
prasowych, witrynie internetowej, mediach społecznościowych,
odzieży promocyjnej
Dedykowane klipy video oraz sesje foto

Udział załogi Sponsora w rozgrywkach TLŻ

% powierzchni reklamowej

WARTOŚĆ NETTO ŚWIADCZEŃ

Zapytaj o ofertę

rafal@gscyachting.com

Zapytaj o ofertę

rafal@gscyachting.com

Zapytaj o ofertę

rafal@gscyachting.com

OFERTA - załoga YKP Gdynia oraz Akademia Regatowa
ŚWIADCZENIE

Sponsor tytularny

Sponsor główny

Sponsor

60-70 %

10-15 %

2-5 %

Prawo do nazwy zespołu - [BRAND] YKP Gdynia
Prawo używania tytułu „sponsora tytularnego” załogi YKP Gdynia
Prawo używania tytułu „sponsora głównego” załogi YKP Gdynia oraz
Akademii Regatowej Rafała Sawickiego
Prawo używania tytułu „sponsora” załogi YKP Gdynia oraz Akademii
Regatowej Rafała Sawickiego
Prawo do wizerunku załogi oraz poszczególnych zawodników
Prawo do wykorzystania materiałów zdjęciowych i video załogi YKP
Gdynia oraz Akademii Regatowej – z przeniesieniem praw autorskich
Oznakowanie sześciu jachtów D24 wykorzystywanych podczas
treningów załogi YKP Gdynia oraz Akademii Regatowej
Oznakowanie odzieży oraz oficjalnej flagi zespołowej używanej przez
załogę w czasie treningów i regat.
Ekspozycja marki w materiałach promocyjno-informacyjnych
mailingach, zaproszeniach, materiałach prasowych, witrynie
internetowej, mediach społecznościowych (Facebook, Instagram,
Youtube), transmisjach i relacjach foto i video.
Trening z mistrzami – dedykowane sesje treningowe dla osób
wytypowanych ze strony Sponsora lub organizacja imprezy
integracyjnej
% powierzchni reklamowej na jachtach, odzieży, fladze klubowej
WARTOŚĆ NETTO ŚWIADCZEŃ

Zapytaj o ofertę

rafal@gscyachting.com

Zapytaj o ofertę

rafal@gscyachting.com

Zapytaj o ofertę

rafal@gscyachting.com

PRZYKŁADY
BRANDINGU

ŻEGLOWALI Z NAMI

Zapraszamy do współpracy
Rafał Sawicki
+48 602 470 395
rafal@gscyachting.com

