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PROJEKT

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



ROZGRYWKI

TRÓJMIEJSKA LIGA ŻEGLARSKA
Najpopularniejszy z projektów realizowanych przez GSC Yachting. Przez sześć lat
działalności (wcześniej pod nazwą 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.
http://trojmiejskaligazeglarska.pl

REGATY POPOŁUDNIOWE
Rozgrywki wprowadzone w sezonie 2020 od razu znalazły rzeszę zwolenników.
Regaty prowadzone w najprostszej formule popołudniowej rywalizacji. Załogi
spotykają się w środy i czwartki, biorąc udział w serii krótkich wyścigów. W sezonie
2020 odbyło się 23 regat, w których udział wzięło w sumie 34 zespoły.

Zobacz nasze projekty:
https://youtu.be/wS21rWiwBSs
https://youtu.be/e1OSv3HEOqA 

http://trojmiejskaligazeglarska.pl/
https://youtu.be/wS21rWiwBSs
https://youtu.be/e1OSv3HEOqA




Zawartość pakietu uczestnika TRÓJMIEJSKA LIGA ŻEGLARSKA:
• 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.

Zawartość pakietu uczestnika REGATY POPOŁUDNIOWE:
• Start w regatach popołudniowych zgodnie z terminarzem.
• Krótka sesja treningowa przed każdymi regatami.
• Jacht Delphia24 One Design wraz z serwisem technicznym.
• Zabezpieczenie komisji sędziowskiej, boje regatowe, zabezpieczenie trasy, motorówka asekuracyjna –

pełna organizacja regat;
• Ceremonia zakończenia rozgrywek - wieczorna impreza z rozdaniem nagród dla finalistów rozgrywek

(sześć najlepszych zespołów).

ROZGRYWKI





MARKETING

DZIAŁANIA REKLAMOWE I PR

Trzy poziomy partnerstwa: Partner Tytularny, Partner Główny, Partner wszystkich rozgrywek
organizowanych przez GSC Yachting w sezonie 2021.

Komunikacja wizualna w bardzo uczęszczanym miejscu – sopockim molo i sopockiej marinie.

Branding jachtów biorących udział we wszystkich rozgrywkach oraz aktywnościach GSC Yachting.

Możliwość prezentacji firmy uczestnikom rozgrywek – prezentacja w czasie szkoleń lub spotkań
towarzyszących.

Brand placement – ekspozycja logotypu w materiałach promocyjno-informacyjnych dotyczących
rozgrywek w sezonie 2021: mailingach, zaproszeniach, materiałach prasowych, witrynie internetowej,
mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube).

Redakcyjna i komercyjna komunikacja projektu w mediach – współpraca z mediami regionalnymi i
ogólnopolskimi.

Dedykowane sesje video i foto.

Materiał zdjęciowy z wszystkich imprez z przekazaniem praw autorskich





OFERTA

UCZESTNICTWO

Udział zespołu w rozgrywkach Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej w sezonie 2021 – pełen zakres świadczeń –
imprezy weekendowe + treningi – 18 dni żeglugi w kompleksowym projekcie regatowym.

Cena: 9.000 zł netto

Udział zespołu w rozgrywkach Regaty Popołudniowe w sezonie 2021 – abonament 10 / 15 regat –
imprezy popołudniowe w tygodniu – 15 dni żeglugi w projekcie regatowym.

Cena: 3.300 / 4.500 zł netto

Udział zespołu w pojedynczych Regatach Popołudniowych w sezonie 2021
Cena: 400 zł netto

Abonament sezonowy na wynajem jachtu Delphia24 w sezonie 2021 w terminie 01.05-30.09.2021. Do
wykorzystania 35 dni w dowolnej dacie, poza stałymi imprezami z kalendarz GSC Yachting. Przy
maksymalnym wykorzystaniu 350 osób w ciągu sezonu. Żegluga indywidualna.

Cena: 10.000 zł netto

Abonament miesięczny na wynajem jachtu Delphia 24. Do wykorzystania 6 dni w ciągu miesiąca na
dowolne aktywności żeglarskie. Żegluga indywidualna.

Cena: 2.500 zł netto



OFERTA

DZIAŁANIA REKLAMOWE I PR
Trójmiejska Liga Żeglarska oraz Regaty Popołudniowe

Współpraca w zakresie komunikacji wizualnej, reklamy, promocji i public relations.
Działania marketingowe są najskuteczniejsze w połączeniu z bezpośrednim uczestnictwem
przedstawicieli firmy w projektach. Spójność komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy.

PAKIET ŚWIADCZEŃ MARKETINGOWYCH DOBIERANY JEST INDYWIDUALNIE, A JEGO WYCENA
UZALEŻNIONA JEST OD WYBRANYCH ELEMENTÓW. PONIŻEJ PREZENTUJEMY PAKIETY STANDARDOWE.

PARTNER TYTULARNY

Prawo do nazwy rozgrywek w sezonie 2021
BRAND Trójmiejska Liga Żeglarska
Regaty Popołudniowe powerd by BRAND

Branding całej floty jachtów
Reklama na jachtach wokół sopockiego molo oraz w marinie (pow. reklamowa 215 m2)

Abonament sezonowy na wynajem jachtu

Udział zespołu Partnera w rozgrywkach TLŻ oraz Regatach Popołudniowych

Prezentacja oferty i produktów Partnera uczestnikom rozgrywek.

Stoisko sprzedażowe w sopockiej marinie – 6 dni rozgrywek TLŻ

Brand placement we wszystkich materiałach promocyjno-informacyjnych rozgrywek,
dedykowane materiały foto i video (mailing, zaproszenia, materiały prasowe, witryna
internetowa, media społecznościowe

Komercyjna kampania medialna
Cena pakietu: 95.000 z netto

PARTNER GŁÓWNY

Tytuł Partnera Głównego
Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej oraz Regat Popołudniowych w sezonie 2021

Branding jednego jachtu
Reklama na jachcie wokół sopockiego molo oraz w marinie (pow. reklamowa 36 m2)

Abonament miesięczny na wynajem jachtu

Udział zespołu Partnera w rozgrywkach TLŻ

Brand placement we wszystkich materiałach promocyjno-informacyjnych rozgrywek,
dedykowane materiały foto i video (mailing, zaproszenia, materiały prasowe, witryna
internetowa, media społecznościowe

Redakcyjna kampania medialna
Cena pakietu: 25.000 zł netto



OFERTA

DZIAŁANIA REKLAMOWE I PR
Trójmiejska Liga Żeglarska oraz Regaty Popołudniowe

Współpraca w zakresie komunikacji wizualnej, reklamy, promocji i public relations.
Działania marketingowe są najskuteczniejsze w połączeniu z bezpośrednim uczestnictwem
przedstawicieli firmy w projektach. Spójność komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy.

PAKIET ŚWIADCZEŃ MARKETINGOWYCH DOBIERANY JEST INDYWIDUALNIE, A JEGO WYCENA
UZALEŻNIONA JEST OD WYBRANYCH ELEMENTÓW. PONIŻEJ PREZENTUJEMY PAKIETY STANDARDOWE.

PARTNER

Tytuł Partnera
Trójmiejskiej Ligi Żeglarskiej oraz Regat Popołudniowych w sezonie 2021

Branding cząstkowy floty jachtów
Reklama na jachtach wokół sopockiego molo oraz w marinie (pow. reklamowa 12 m2)

Udział zespołu Partnera w rozgrywkach Regat Popołudniowych

Brand placement we wszystkich materiałach promocyjno-informacyjnych rozgrywek,
dedykowane materiały foto (mailing, zaproszenia, materiały prasowe, witryna
internetowa, media społecznościowe

Cena pakietu: 9.000 zł netto





ŻEGLUJĄ
Z NAMI



KONTAKT

Rafał Sawicki

+48 602 470 395
rafal@gscyachting.com
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