O NAS
rok powstania:

1930 r

barwy klubu:

biało-niebieskie

liczba drużyn/zawodników:

11 / 175

pojemność stadionu:

500 miejsc siedzących na krytej trybunie

wymiary boiska głównego:

101 m / 64 m

lokalizacja:

teren zamku Książąt Mazowieckich, przy ul. Zamkowej 3

władze klubu:

Prezes Zarządu - Bartosz Chinowski
Wiceprezes Zarządu - Marcin Pakuła
Wiceprezes Zarządu - Artur Dudek
Sekretarz Zarządu – Jerzy Stępniak
Członek Zarządu – Piotr Wróblewski

HISTORIA
RKS Mazovia to klub z 90-letnią historią. Początki klubu sięgają 1930 roku, gdy z istniejących wtedy klubów
„Ravitan” i „Sokół” utworzono wspólną drużynę KS Mazovia – nawiązując do nazwy miasta Rawa Mazowiecka.
Zgodnie z obowiązującymi w latach trzydziestych zasadami ortografii, nazwa została zapisana jako „Mazowja”.

Największy klub sportowy w Rawie Mazowieckiej jest ważną
częścią miasta i jego mieszkańców. Przez wiele lat swoją pasję
rozwijało w klubie wielu znakomitych sportowców oraz kibiców
- mieszkańców miasta. RKS Mazovia dla lokalnej społeczności
to coś znacznie więcej niż klub sportowy.

NASZE CELE
Chcemy odkrywać i szkolić
piłkarskie talenty.

ROZWÓJ
TALENTÓW

WIZYTÓWKA
MIASTA

Naszym celem jest bycie wizytówką Rawy
Mazowieckiej.

Stawiamy na ciągły rozwój
oparty na wychowankach
naszego klubu.

ROZWÓJ
KLUBU

Uczymy pozytywnych zachowań,
otwartości, tolerancji społecznej,
współzawodnictwa i rywalizacji.

CHWAŁA I
DUMA

KREOWANIE
WARTOŚCI

START W
KARIERZE

Pragniemy być chwałą i dumą
dla miasta i jego mieszkańców.

Dajemy szansę zrobienia pierwszego kroku
w karierze sportowej i rozwijamy pasje.

NASZE DRUŻYNY
2014
2015

Pierwsze kroki w karierze sportowej. Dzieci poprzez zabawę poznają rywalizację i współzawodnictwo.

2012
2013
2010
2011

W sezonie 2019 drużyna zadebiutuje w lidze okręgowej.

W ubiegłym sezonie drużyna zadebiutowała z sukcesem w lidze okręgowej zajmując miejsce w czołówce tabeli.

2008
2009

Drużyna wiosną zdominowała swoją ligę wygrywając wszystkie mecze. Faworyt do awansu do ligi wojewódzkiej.

NASZE DRUŻYNY c.d.
2007

W zakończonym sezonie drużyna wywalczyła awans do ligi wojewódzkiej.

2006

2005

Drużyna stawia sobie ambitne cele i bierze udział w rozgrywkach rocznika 2004.

20022004
SENIOR

W rozpoczynającym się sezonie walczymy o awans do ligi wojewódzkiej.

Nowo utworzona drużyna juniora starszego ma stanowić zaplecze dla drużyny seniorów.

W zakończonym sezonie drużyna wywalczyła awans do klasy A wygrywając wszystkie mecze.

DLACZEGO WARTO NAS WSPIERAĆ
DOTARCIE DO SZEROKIEJ PUBLICZNOŚCI – przekaz reklamowy wieloma kanałami (reklama
wizerunkowa, media, Internet etc.) dociera do wielu grup społecznych.
NIEWYMUSZONA OGLĄDALNOŚĆ – osoby oglądające mecze lepiej zapamiętują marki i
mają pozytywną postawę wobec sponsorów.
POZYTYWNY PR – sponsorzy sportowi kojarzeni są z energią, dobroczynnością, szczodrością,
młodością, zwycięstwem i zdrowym trybem życia.
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – sponsoring sportowy pozwala na realizację
strategii CSR i promować zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa.
WZBUDZANIE POZYTYWNYCH EMOCJI – emocje towarzyszące w sporcie powodują dużo
lepsze i silniejsze zapamiętywanie firm sponsorskich w pozytywnym kontekście.

DLACZEGO WARTO NAS WSPIERAĆ c. d.
WZROST ROZPOZNAWALNOŚCI FIRMY – upowszechnienie znajomości firmy i jej produktów
wśród klientów, potencjalnych nabywców, kooperantów, akcjonariuszy i inwestorów.
NIENACHALNA PROMOCJA – opinia publiczna jest zmęczona tradycyjną reklamą.
Sponsoring odbierany jest jako nienachalna forma promocji.
BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ – emocje towarzyszące sportowi ułatwiają
prezentację i lokowanie produktu i wyróżnienie na tle konkurencji.
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MARKETINGOWEGO KLUBU – sponsor może
wykorzystywać wizerunek klubu, piłkarzy, herbu oraz obiektu Mazovii do promocji firmy.
NISKIE KOSZTY REKLAMY – koszt dotarcia do grupy docelowej jest wielokrotnie niższy niż w
przypadku tradycyjnej reklamy.

PAKIETY SPONSORSKIE
pakiety sponsorskie
świadczenia wizerunkowe

BIAŁY

NIEBIESKI

Reklama na strojach zawodników pierwszej drużyny RKS Mazovia (sprzęt meczowy i treningowy)

BIAŁO NIEBIESKI
x

Reklama na strojach drużyn młodzieżowych RKS Mazovia (sprzęt meczowy)

x

x

Baner reklamowy na Stadionie Miejskim o wymiarach 2,5m x 1,2m

x

x

Baner reklamowy na Stadionie Miejskim o wymiarach 2,5m x 2,5m

x

Banery/rollupy sponsora na wydarzeniach organizowanych przez klub

x

Logo firmy na materiałach reklamowych i oficjalnych wydawnictwach klubowych

x

x

Reklama na plakatach informujących o meczach

x

x

x

x

Informacja słowna w trakcie meczów

x

PAKIETY SPONSORSKIE
pakiety sponsorskie
świadczenia wizerunkowe

BIAŁY

NIEBIESKI

Organizacja turnieju pod patronatem Sponsora

BIAŁO NIEBIESKI
x

Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych Sponsora podczas wydarzeń klubowych

x

x

Możliwość wystawienia stoiska sponsora na wydarzeniach organizowanych przez Klub

x

Możliwość wykorzystania wizerunku klubu, piłkarzy, herbu oraz obiektu Mazovii do promocji firmy

x

Możliwość udziału zawodników Klubu w akcjach promocyjnych firmy Sponsora

x

Certyfikat potwierdzający wsparcie Klubu
Inne formy zaproponowane przez reklamodawcę

x

x

x
x

PAKIETY SPONSORSKIE
pakiety sponsorskie
świadczenia internetowe
Logotyp Sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu www.rksmazovia.pl

BIAŁY

NIEBIESKI

BIAŁO NIEBIESKI

x

x

x

Reklama Sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu www.rksmazovia.pl

x

Reklama na Facebooku www.facebook.com/rksmazovia

x

x

x

Organizacja akcji marketingowych promujących działalność Sponsora na Facebooku

x

x

x

Możliwość przeprowadzenia kampanii SMS i mailingu do zawodników i ich rodziców/opiekunów

x

PAKIETY SPONSORSKIE
pakiety sponsorskie
świadczenia biznesowe

BIAŁY

Pakiety darmowych treningów dla dzieci pracowników firmy Sponsora

NIEBIESKI

BIAŁO NIEBIESKI

x

x

Możliwość zorganizowania obozu sportowego dla dzieci pracowników firmy Sponsora

x

Pomoc w organizacji imprez, pikników i wydarzeń sportowych dla firmy Sponsora

x

Wspólne mecze piłkarskie z pracownikami firmy Sponsora

x

Możliwość wręczenia nagród dla zawodników podczas wydarzeń organizowanych przez Klub

x

x

x

WSPIERAJĄ NAS

PARTNERZY MEDIALNI

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

KONTAKT:

Bartosz Chinowski
Tel: 512068797

