OFERTA SPONSORSKA

RENATA KNAPIK-MIAZGA
REPREZENTANTKA POLSKI W SZPADZIE KOBIET
NUMER JEDEN W DRUŻYNOWYM RANKINGU ŚWIATOWYM FIE
DRUGA LOKATA DUŻYNY W KWALIFIKACJACH OLIMPIJSKICH TOKIO 2020

Urodziłam się 15 lipca 1988 w Tarnowie i
od 20 lat uprawiam szermierkę . Swoją
przygodę ze sportem rozpoczęłam w
tarnowskim MKS Pałac Młodzieży .
Przez 12 lat reprezentowałam KKS
Kraków, a obecnie jestem zawodniczką
AZS AWF Kraków . W bieżącym roku
zostałam wyróżniona wśród "10 Asów
Małopolski" za wybitne osiągnięcia
sportowe oraz jestem Ambasadorem
Sportu Krakowa.

Od ponad 10 lat reprezentuję Polskę na
planszach krajowych i światowych.
Moim największym obecnie celem jest
kwalifikacja i medal na Igrzyskach
Olimpijskich w Tokio 2020 r. Dokładam
wszelkich starań, aby to marzenie
zrealizować. Potwierdzeniem realności
założonego celu są stale osiągane
wyniki na imprezach mistrzowskich.

Droga do...
mistrzostwa sportowego jest

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY:
Renata Knapik-Miazga

niezwykle wymagająca dla
każdego sportowca . Wyniki
osiągane przeze mnie nie byłby
możliwe bez wsparcia i
odpowiednich środków
finansowych na pokrycie
środków treningowych jakimi
są koszty szkolenia:
zgrupowania krajowe i
międzynarodowe,
specjalistyczny sprzęt,
opieka medyczna i
fizjoterapeutyczna,
zaplecze trenerskie
specjalistyczne,
trener przygotowania
motorycznego,
dietetyk,
psycholog.
Wszystkie składowe wypływają
na stopień przygotowania do
głównych imprez sezonu mistrzostw Europy i świata. W
sezonie 2018-2019 celem
nadrzędnym są kwalifikacje
olimpijskie, wsparcie w
wysokości 100 tysięcy złotych
zapewniłoby odpowiednie
przygotowanie mnie do
najważniejszych imprez
sezonu.

2019 r. - I m. Mistrzostwa Europy drużynowe
(Düsseldorf)
2018 r. - II m. Mistrzostwa Europy drużynowe (Nowy
Sad)
2017 r. - III m. Puchar Świata (Suzhou)
2016 r. - III m. Mistrzostwa Świata drużynowe (Lipsk)
2016 r. - III m. Puchar Świata indywidualny (Tallinn)
2016 r. - III m. Mistrzostwa Europy indywidualne
(Toruń)
2015 r. - III m. Satelitarny Puchar Świata (Sztokholm)
2015 r. - I m. Satelitarny Puchar Świata (Oslo)
2015 r. - II m. Mistrzostwa Polski indywidualnie (Śrem)
2013r. - III m. Mistrzostwa Europy indywidualne
(Zagrzeb)
2013 r. - I m. Mistrzostwa Polski indywidualne (Śrem)
2012 r. - I m. Mistrzostwa Polski indywidualne
(Katowice)

USŁUGI MARKETINGOWE
ekspozycja materiałów promocyjnych i
nazwy Sponsora podczas imprez
sportowych i o kolicznościowych,
umieszczenie informacji o Sponsorze w
materiałach przesyłanych do mediów,
ekspozycja logotypu Sponsora na dresie
klubowym, dresie Reprezentacji Polski,
ubraniu szermierczym, torbie na sprzęt,
promocja na oficjalnej stronie internetowe,
mediach społecznościowych (w tym
Facebook oraz Instagram)

uczestnictwo w wydarzeniach
sportowych wg kalendarza startów
Międzynarodowej Federacji Szermierczej
oraz Polskiego Związku Szermierczego,
uczestnictwo w przedsięwzięciach
promocyjnych organizowanych przez
Sponsora w terminie ustalonym przez
strony umowy nie kolidującym z innymi
zobowiązaniami sportowymi,
niepromowanie firm i produktów
konkurencyjnych w stosunku do
Zleceniodawcy,

ekspozycja logo Zleceniodawcy na
treningowym ubiorze zgodnie z
odpowiednimi przepisami,
umieszczenie logotypów Zleceniodawcy
w informacjach prasowych wysyłanych
do mediów
przekazywanie informacji o zawodach i
osiąganych wynikach do prasy, radia i
telewizji oraz mediów elektronicznych z
podkreśleniem roli Zleceniodawcy,
zamieszczenie logotypu Zleceniodawcy
na odzieży, w której będę udzielać
wywiadów,

organizowanie i prowadzenie działań
promocyjno - reklamowych z
wykorzystaniem mojego wizerunku oraz
marki i logotypów Zleceniodawcy na
terenie regionu tarnowskiego, kraju i
świata udostępnienie wizerunku do
materiałów reklamowych
Zleceniodawcy,
udział w piknikach, targach, eventach
oraz zajęciach sportowo-rekreacyjnych
organizowanych bądź
współorganizowanych przez
Zleceniodawcę,

