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RENATA KNAPIK-MIAZGA - szpadzistka
Szanowni Państwo,
chciałabym Państwa prosić o zapoznanie się z
moją ofertą sponsorską, z nadzieją na podjęcie korzystnej dla
obu stron współpracy w zakresie promocji i reklamy.
Niniejsza oferta daje Państwu możliwość współtworzenia wysoko
kwalifikowanego sportu. Mam również nadzieję, że oferowana
przeze mnie forma współpracy przyczyni się do osiągnięcia
przez Państwa Firmę odpowiednich celów promocyjnych. Jestem
przekonana, że nasza współpraca przyniesie korzyści zarówno
Państwa Firmie, jak i przyczyni się do osiągania moich kolejnych
celów na planszach szermierczych Polski oraz całego świata.
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R E N ATA K N A P I K - M I A Z G A

Nazywam się Renata Knapik- Miazga. Pochodzę z Koszyc Wielkich i od 19 lat uprawiam
szermierkę. Swoją przygodę ze sportem rozpoczęłam w tarnowskim MKS Pałac
Młodzieży. Przez 12 lat reprezentowałam KKS Kraków, a obecnie jestem zawodniczką TS
Wiała Kraków. Od ponad 8 lat reprezentuję Polskę na planszach całego świata. Jestem
brązową medalistką mistrzostw świata (Lipsk 2017 r.), dwukrotną brązową medalistą
mistrzostw Europy (Toruń 2016 oraz Zagrzeb 2013). Dwukrotną Mistrzynią Polski i
wielokrotną medalistką tej imprezy w różnych kategoriach wiekowych oraz liderką
ogólnopolskiej listy kwalifikacyjnej w szpadzie kobiet. W tym sezonie również stanęłam
na podium pucharu świata w Talinie.
Moim największym marzeniem jest kwalifikacja i medal na Igrzyskach w Tokio 2020 r. Od
lat dokładam wszelkich starań aby ten cel zrealizować. Potwierdzeniem realności
założonego celu jest brązowy medal na mistrzostwach świata w Lipsku, gdyż to właśnie
przez wynik drużynowy mamy ogromną szansę na kwalifikacje olimpijską.

Oferta sponsorska

W ramach współpracy oferuję:
 ekspozycję materiałów promocyjnych sponsora podczas imprez sportowych oraz
okolicznościowych,
 umieszczenie informacji o sponsorze w materiałach wysyłanych do mediów,
 ekspozycję logotypu sponsora na dresie klubowym, dresie Reprezentacji Polski, dresie
szermierczym oraz torbie na sprzęt,
 wykorzystanie wizerunku w kampaniach reklamowych sponsora,
 udział w przygotowanych dla najważniejszych klientów spotkaniach,
 promocję na mojej oficjalnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Z szermierczym pozdrowieniem,
Renata Knapik-Miazga

