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Biegamy dla siebie - Działamy dla innych!



Klubowe nośniki reklamowe

młoda
luxtorpeda

*

* - stroje w fazie projektu



Pozostałe nośniki Reklamy

 
 - plakat imprez sportowych
 - stoisko promocyjne na imprezie sportowej
 - informacja spikerska w trakcie imprez
 - branding podczas imprezy sportowej
    wraz z ekspozycją logotypu sponsora
 - informacja na www w zakładce Wspierają nas
 - logotyp na głównej stronie www
 - social media : Facebook, Instagram



Liczby Sekcji Młoda Luxtorpeda:
 -  2  halowe wicemistrzostwa Śląska
 - 14  medali na halowych mistrzostwach Czerwionki - Leszczyn
 - 16  miejsc na podium w biegach ulicznych w 2016 roku
 - 35 trenujących dzieci w 2016 roku



Superbohater                                                   

 - opis na www w zakładce Wspierają nas
 - informacja spikera podczas imprez sportowych
 - informacja w social media
 - branding podczas imprezy sportowej

Mecenas Sportu Młodzieżowego       

 - opis na stronie internetowej w zakładce Wspierają nas
 - logotyp na głównej stronie
 - informacja spikera podczas imprez sportowych
 - stoisko promocyjne na imprezie sportowej
 - logotyp na plakacie
 - 2 pakiety startowe na Bieg po Moczkę i Makówki
 - branding podczas imprezy sportowej
 - logotyp na strojach młodych zawodników
 - certyfikat Mecenasa Sportu Młodzieżowego
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Wspieraj młodych sportowców
Oferując swoją pomoc zyskujesz dodatkową tożsamość:

miesięcznie

miesięcznie





Moczke
Bieg

i
Makówki





Jak jeszcze możemy współpracować?

informacja w social media
Wspierają nas



Nie tylko bieganie



medialność, zasięg

Liczba uczestników naszych wydarzeń:

200

600

Media Tradycyjne
zasięg dzienny

3 500 000 widzów

3 500 000 widzów

139 000 słuchaczy

77 000 słuchaczy

51 000 słuchaczy

 

30 000 czytelników/dzień

130 000 odsłon/miesiąc

Nasze profile
wyświetlenia          zasięg       liczba fanów
  w miesiącu            

86840          1090/dziennie        1105

 2490            330/dziennie (max)

  250                  3530 (łącznie)     

Media ELEKTRONICZNE

www



STOWARZYSZENIE GRUPA BIEGOWA
„LUXTORPEDA” CZERWIONKA

ul. 3 Maja 19;  44-230 Czerwionka-Leszczyny
NIP: 6423180202         KRS: 0000428173

luxtorpeda@gbluxtorpeda.org
tel: 532 915 395
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