ŽRK BRANIK MARIBOR

Predstavitev za partnerje

KDO SMO

ŽRK Branik Maribor
Selekcije
-

Deklice U-11, U-13, U-15
Kadetinje
Mladinke
Članice

Število igralk (trenerjev)
-

Deklice: 38 (2)
Kadetinje: 13 (2)
Mladinke: 12 (1)
Članice: 16 (1)

Uspehi v sezoni 2014/15
-

Članice: 10. mesto I. liga
Mladinke: 1. mesto I. liga

CILJI ZA SEZONO 2015/16

ŽRK Branik Maribor
DEKLICE
- Povečati vpis
- Popularizirati rokomet
- Organizacija novoletnega turnirja
KADETINJE
- Stabilizacija v sredini tabele
- Ohraniti igralski kader v Mariboru
MLADINKE
- Stabilizacija v sredini tabele
- Ohraniti igralski kader v Mariboru
ČLANICE
- Stabilizacija v sredini tabele prve lige
- Polfinale pokala Slovenije
- Ohraniti igralski kader v Mariboru
- Organizirati Superpokal Slovenije

SEZONA 2015/16 IN PRILOŽNOSTI ZA POKROVITELJE
MEMORIAL HILDE ŠVAJGER
MEDNARODNI TURNIR

SUPER POKAL SLOVENIJE
ORGANIZACIJA

POKAL SLOVENIJE
SODELOVANJE ČLANICE

PRVA LIGA
SODELOVANJE ČLANICE

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

2015
VPIS DEKLIC
VSE STAROSTNE KATEGORIJE

MAR

APR

MAJ

JUN

2016
NOVOLETNI TURNIR

POLETNI TABOR

U-15 ali KADETINJE

DEKLICE

LIGAŠKA TEKMOVANJA
VSE STAROSTNE KATEGORIJE

55 LET KLUBA
DOGODEK, MONOGRAFIJA

MEDIJSKA PODPORA

SINERGIJE MED MOŠKIM IN ŽENSKIM ROKOMETOM V MARIBORU

Vpis.
Sodelovanje v mreži mini rokometa na osnovnih šolah.
Dobro organizirano sodelovanje v rokometnih šolah.
Organizacija (novoletnega) turnirja za dečke in deklice.
Medsebojne revialne tekme v nižjih selekcijah.

Poletni rokometni tabor za dečke in deklice.
Organizacijske sinergije.
Sinergije pri medijski in marketinški izpostavitvi, merchandising (majice, šali, zastavice, koledar).

PAKETI ZA POKROVITELJE
50,00 – 500,00 EUR

1.000,00 EUR

3.000,00 EUR

5.000,00 EUR

15.000,00 EUR

DONATOR
KLUBA

BRONASTI
POKROVITELJ

SREBRNI
POKROVITELJ

ZLATI
POKROVITELJ

GLAVNI
POKROVITELJ

-

-

-

-

Objava logotipa na spletni
strani kluba
Ena brezplačna letna vstopnica -

Logotip na rokavu ali hlačkah v
velikosti 4x8cm
Transparent ob robu igrišča na
domačih tekmah
Logotip na plakatih za domače
tekme
Zvočno oglaševanje na
domačih tekmah
Dve brezplačni letni vstopnici
Objava logotipa sponzorja na
spletni strani kluba
Objava logotipa na letnem
koledarju kluba
Možnost deljenja oglasnih
tiskovin in postavitev
promocijske stojnice na
domačih tekmah

-

-

Logotip na sprednji ali zadnji
strani igralnega dresa v
velikosti10x20cm
Transparent ob robu igrišča na
domačih tekmah
Logotip na plakatih za domače
tekme
Zvočno oglaševanje na
domačih tekmah
Štiri brezplačne letne vstopnice
Objava logotipa sponzorja na
spletni strani kluba
Objava logotipa na letnem
koledarju kluba
Možnost deljenja oglasnih
tiskovin in postavitev
promocijske stojnice na
domačih tekmah

-

-

-

Logotip na sprednji ali zadnji
strani igralnega dresa v
velikosti 20x20cm
Logotip na ogrevalnih majicah
oz. trenirkah
Transparent ob robu igrišča na
domačih tekmah 2x
Logotip na plakatih za domače
tekme
Zvočno oglaševanje na
domačih tekmah
Pet brezplačnih letnih vstopnic
Objava logotipa sponzorja na
spletni strani kluba
Objava logotipa na letnem
koledarju kluba
Možnost deljenja oglasnih
tiskovin in postavitev
promocijske stojnice na
domačih tekmah
Omenjanje imena sponzorja na
tiskovnih konferencah in
izjavah za medije

-

-

Vključitev imena sponzorja v naziv kluba
pri vseh selekcijah
Objava imena sponzorja na Rokometni
zvezi Slovenije
Zagotovljena ekskluzivnost generalnega
sponzorja
Objava imena sponzorja ob rezultatih 1. A
rokometne lige na Teletekstu RTVSLO
Logotip na sprednji ali zadnji strani
igralnega dresa v velikosti 20x20cm
Logotip na ogrevalnih majicah oz.
trenirkah
Transparent ob robu igrišča na domačih
tekmah 3x
Logotip na plakatih za domače tekme
Zvočno oglaševanje na domačih tekmah
Pet brezplačnih letnih vstopnic
Objava logotipa sponzorja na spletni strani
kluba
Objava logotipa na letnem koledarju kluba
Možnost deljenja oglasnih tiskovin in
postavitev promocijske stojnice na
domačih tekmah
Poudarjanje sodelovanja z generalnim
sponzorjem na tiskovnih konferencah in
izjavah za medije

