
Współpraca biznesowa



Klub Energa MKS Kalisz prowadzi dwie sekcje sporto-
we: piłki ręcznej mężczyzn i piłki siatkowej kobiet.

Seniorskie drużyny profesjonalne występują w najwyż-
szych klasach rozgrywkowych w Polsce: piłkarze ręczni 
od sezonu 2017/2018 nieprzerwanie rywalizują w PGNiG 
Superlidze, a siatkarki od kampanii 2018/19 – w Tauron 
Lidze. 

Szkolimy również młodzież. Młode siatkarki Energa 
MKS Kalisz mogą pochwalić się tytułami Mistrzyń Pol-
ski 2020 w kategoriach juniorek, juniorek młodszych 
i młodziczek.

Energa MKS Kalisz
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*Wyniki na podstawie badań efektywności sponsoringu w mediach przeprowadzonych przez Sponsoring Insight w okresie wrzesień 2020 – styczeń 2021

Jak będziemy współpracować:

Energa MKS Kalisz oferuje szereg narzędzi, które 
pomogą zrealizować Twoje plany o wymarzonej firmie:

Liczba
PUBLIKACJI

WARTOŚĆ
Klubu39 921 14 746 474 zł

•	 Stała	obecność	na	antenach	TVP	Sport 
	 i	Polsat	Sport
•	 Wzmocnienie	wizerunku	marki	przez 
	 sportowe	emocje
•	 Dotarcie	do	grupy	konsumentów	w	wieku 
	 produkcyjnym	(18-64	lata)
•	 Niższe	koszty	reklamowe
•	 Zwiększenie	rozpoznawalności	marki	na	arenie	 
	 lokalnej	i	ogólnopolskiej

•	 Możliwość	nawiązania	nowych 
	 kontaktów	biznesowych
•	 Dotarcie	do	zaangażowanej	grupy 
	 kibiców	sportowych
•	 Wizerunek	firmy	zaangażowanej	społecznie
•	 Dodatki	motywacyjne	dla	pracowników	– 
	 bilety	na	mecze,	spotkania	z	zawodnikami

CZERWIEC

Rezerwacje reklam

Podpisanie umowy Realizacja umowy

Przygotowanie materiałów reklamowych

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

Start sezonu
1 WRZEŚNIA1 LIPCA — 31 LIPCA

1 SIERPNIA — 31 SIERPNIA
Przygotowanie raportu z ekspozycji marki

1 CZERWCA — 30 CZERWCA1 CZERWCA — 30 CZERWCA

1 WRZEŚNIA — 31 MAJA
Koniec sezonu

1 CZERWCA

S E Z O N  2 0 2 1 / 2 0 2 2

Czy chciałbyś:
•	 By	Twoja	firma	stała	się	bardziej	rozpoznawalna?
•	 By	klienci	powracali	do	Ciebie?
•	 By	Twoja	firma	zaoszczędziła	na	kosztach 
	 reklamowych?
•	 By	Twoja	oferta	dotarła	do	zaangażowanej	grupy 
	 konsumentów?
•	 Nawiązać	nowe	kontakty	biznesowe?
•	 By	Twoja	firma	była	postrzegana	jako	dbająca 
	 o	społeczeństwo?
•	 Lepiej	zmotywować	swoich	pracowników?

3



Od sezonu 2017/2018 sekcja piłki ręcznej mężczyzn 
występuje w elicie polskiego szczypiorniaka – PGNiG 
Superlidze. Z każdym rokiem klub rozwija się nie tylko 
sportowo, notując coraz lepsze notowania w tabeli ligo-
wej, ale również marketingowo, dzięki czemu przyciąga 
coraz więcej kibiców na trybuny i przedsiębiorstw do 
współpracy sponsoringowej.

WYNIKI:

Sezon 2017/2018 — 7. miejsce

Sezon 2018/2019 — 9. miejsce

Sezon 2019/2020 — 6. miejsce

Sezon 2020/2021 — 4. miejsce po I rundzie

Wszystkie mecze kaliskich szczypiornistów są trans-
mitowane na antenie TVP Sport lub na platformie 
internetowej Emocje TV. Dzięki temu, mimo obostrzeń 
związanych z koronawirusem, kibice mogą śledzić 
wszystkie spotkania Energi MKS Kalisz na żywo.

MEDIA	SPOŁECZNOŚCIOWE: 
Facebook – 6613 polubień 
Instagram – 2125 followersów 

ŚREDNIA	OGLĄDALNOŚĆ	W	TVP	SPORT: 129 923

Piłka ręczna
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Kalisz posiada bogate tradycje piłki siatkowej kobiet. 
Tym bardziej cieszy, że od sezonu 2018/2019 kaliskie 
zawodniczki powróciły na parkiety najwyższej klasy roz-
grywkowej w Polsce – Tauron Ligi (Ligi Siatkówki Kobiet). 

Zawodniczki z Kalisza z każdym rokiem są coraz poważniej-
szym graczem w ligowej walce i dostarczają wielu sportowych 
emocji, o czym świadczy coraz większa liczba przyznawanych 
transmisji telewizyjnych na antenie Polsat Sport.

WYNIKI:

Sezon 2018/2019 — 7. miejsce

Sezon 2019/2020 — 9. miejsce

Sezon 2020/2021 — 7. miejsce

Dzięki awansowi drugiej sekcji klubu do najwyższej ligi 
w kraju i pozyskania transmisji telewizyjnych w Polsat 
Sport, Energa MKS Kalisz stał się jednym z najbardziej 
konkurencyjnych klubów w kraju pod względem dotar-
cia przekazu medialnego do ludzi z całej Polski.

MEDIA	SPOŁECZNOŚCIOWE: 
Facebook – 6867 polubień 
Instagram – 1788 followersów 

ŚREDNIA	OGLĄDALNOŚĆ	W	POLSAT	SPORT: 58 184

Siatkówka
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Misją Energa MKS Kalisz jest nie tylko dostarcza-
nie sportowych emocji na najwyższym poziomie 

w Polsce, ale również zapewnienie przyszłości 
kaliskiej siatkówki i piłki ręcznej. Dlatego od 2018 

roku MKS szkoli młodzież, która w przyszłości 
może zająć miejsce w szeregach drużyn profesjonal-
nych klubu w PGNiG Superlidze i Tauron Lidze.

Klub stawia na szerokie szkolenie sportowo utalen-
towanej młodzieży. Ściśle współpracuje z Szkołą 
Mistrzostwa Sportowego VII Liceum Ogólnokształ-
cącym w Kaliszu. Szczególnie siatkówka jest bardzo 

popularna wśród młodych kaliszanek, które co roku 
tłumnie zjawiają się na testach sprawnościowych. 

Energa MKS Kalisz może pochwalić się już pierwszy-
mi sukcesami rangi ogólnopolskiej.

PIŁKA	SIATKOWA	DZIEWCZĄT:

• II Liga Kobiet 
• III Liga Kobiet WZPS – brązowy medal 2019/20 
• Mistrzynie Wielkopolski Juniorek 2020  
• Mistrzynie Polski Juniorek 2020 
• Mistrzynie Wielkopolski Juniorek Młodszych 2020  
• Mistrzynie Polski Juniorek Młodszych 2020 
• Mistrzynie Wielkopolski Młodziczek 2020  
• Mistrzynie Polski Młodziczek 2020

Młodzieżowa drużyna szczypiorniaka dopiero roz-
poczyna swoją przygodę na ligowych parkietach. 
W strukturach klubu funkcjonuje zespół piłki ręcznej 
chłopców, który zdobywa doświadczenie w rozgryw-
kach Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych.

Poprzez podjęte działania Energa MKS Kalisz stał się 
jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych 
klubów – ośrodków sportowych w Polsce, zajmujących 
się profesjonalnym szkoleniem drużyn młodzieżowych 
w piłce siatkowej dziewcząt.

Drużyny młodzieżowe
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Rekomendacje
Nasza Firma jest bardzo zadowolona ze 
współpracy, która odbywa się na wysokim 
poziomie. Profesjonalne podejście osób pra-
cujących w klubie pozwala na osiągnięcie co 
raz to wyższych wyników marketingowych, 
dając jednocześnie gwarancje jak najlepszej 
współpracy w przyszłości.

Od samego początku współpracy, klub oraz 
jego przedstawiciele poświęcali nam bardzo 
dużo czasu, a świadczenia z jakich mogliśmy 
skorzystać często daleko wybiegały poza 
ramy samej umowy. Przy tak owocnej współ-
pracy z klubem z ogromną przyjemnością 
pragniemy wystawić najwyższe referencje.

Szczególnie cenimy sobie możliwość pro-
mocji na arenie ogólnopolskiej, którą dają 
transmisje meczów klubu w Polsat Sport 
i TVP Sport. Ważnym elementem współpracy 
jest również promocja naszej marki w strefie 
VIP organizowanej w czasie spotkań w roli 
gospodarza.

Marketing działa na wysokim poziomie, 
spełnia wszystkie świadczenia zawarte 
w umowie i wciąż proponuje nowe sposoby 
promocji partnerów biznesowych w ka-
nałach klubu. Pracownicy klubu wykazują 
się dużym zaangażowaniem w planowaniu 
wspólnych akcji marketingowych.

Klub Energa MKS Kalisz z należytą staran-
nością wywiązuje się z zawartej umowy, 
doradzając i wzkazując potencjalne roz-
wiązania, by zwiększyć obecność naszej 
marki w przekazach klubu, jak i medialnych. 
Z przyjemnością potwierdzamy profesjona-
lizm działań podejmowanych przez klub.

Z przyjemnością polecamy Państwu współ-
pracę sponsorską z klubem Energa MKS 
Kalisz. Spółka posiada wykwalifikowaną ka-
drę oraz potencjał techniczny. Współpracę 
rozpoczeliśmy w roku 2019 i nieprzerwanie 
od dwóch lat wspieramy klub sportowy 
rywalizujący na najwyższym poziomie. 
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Reklama boiskowa
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By zapewnić jak najlepszą promocję Sponsorów, klub 
oferuje szeroki wachlarz możliwości reklamowych za 
pośrednictwem drużyn Energa MKS Kalisz. 

Jednym z najbardziej atrakcyjnych świadczeń jest 
logotyp Sponsora na strojach meczowych. Dzięki temu, 
marka promowana jest w całej Polsce, również podczas 
meczów wyjazdowych.

Atrakcyjną powierzchnią promocyjną są również rekla-
my usytuowane w obrębie boiska. Do dyspozycji Spon-
sorów przekazujemy miejsca na naklejki reklamowe, 
czas na bandach LED wokół boiska podczas meczów 
transmitowanych w telewizji, a także powierzchnie na 
bandach statycznych, które stanowią ogrodzenie pola 
gry podczas meczów z transmisją internetową.
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Reklama na hali Dużą uwagę odbiorców wydarzenia sportowego przy-
ciągają reklamy przestrzenne znajdujące się w hali. 
Szeroki wachlarz tej formy promocji to m.in. Balony 
pneumatyczne, flagi reklamowe, tablice reklamowe, roll 
upy, ścianki promocyjne.
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Miasto Kalisz
Kalisz to drugie pod względem wielkości miasto Wiel-
kopolski, leży w malowniczej dolinie rzeki Prosny. Uwa-
żane jest za najstarsze miasto w Polsce, usytuowane 
niegdyś na Szlaku Bursztynowym łączącym Imperium 
Rzymskie z wybrzeżem Bałtyku.

Kalisz oprócz bogatej historii, posiada również wiele 
tradycji sportowych, zwłaszcza siatkówki kobiet i piłki 
ręcznej.

Pod koniec XX w. kaliskie siatkarki zaczynały święcić 
triumfy na polskich parkietach. Na przestrzeni 12 lat 
(1996-2008) osiągnęły wiele spektakularnych sukce-
sów, m.in. czterokrotne Mistrzostwo Polski, kilkukrotny 
triumf w rozgrywkach Pucharu Polski czy trzecie miej-
sce w Pucharze Europy. Kaliszanie pokochali siatkówkę 
i tłumnie przychodzili na mecze do hali Arena. Gdy w 

2018 roku klub Energa MKS Kalisz wrócił do elity ko-
biecej siatkówki w Polsce, odrodziły się również wspo-
mnienia kibiców pragnących znów oglądać rozgrywki 
siatkarek na najwyższym poziomie.

W Szczypiornie, który obecnie jest dzielnicą Kalisza, 
znajdował się obóz dla internowanych żołnierzy Le-
gionów Polskich, gdzie w 1917 roku rozegrano jeden z 
pierwszych meczów piłki ręcznej w Polsce. Prawdopo-
dobnie legioniści podpatrzyli grę u niemieckich ofice-
rów – handball został bowiem wymyślony w Niemczech 
i Danii. Bezspornie jednak piłka ręczna na ziemiach 
polskich narodziła się właśnie w Szczypiornie. Kilka 
kilometrów od hali Arena, gdzie mecze będą później 
rozgrywać szczypiorniści Energi MKS-u.

10



W 2021 roku obchodzimy dziesięciolecie klubu MKS 
Kalisz. Przez dekadę przeszliśmy długą drogę: awans 
piłkarzy ręcznych z I ligi do PGNiG Superligi, awans siat-
karek do Tauron Ligi, budowa drużyn młodzieżowych 
i potrójne Mistrzostwo Polski w siatkówce dziewcząt. 
Choć nie było łatwo, udało nam się osiągnąć jeden 
z najwyższych poziomów w Polsce.

Nie zwalniamy jednak tempa – chcemy zdobywać jesz-
cze więcej i piąć się jeszcze wyżej w ligowych tabelach. 
Osiągnięte sukcesy są nie tylko sportowe, ale również 
marketingowe. Dzięki działaniom promocyjnym klubu, 
Press Service Monitoring Mediów wycenił wartość 
mediową Energi MKS Kalisz w sezonie 2019/20 na po-
nad 7 milionów złotych. Dzięki dużej liczbie transmisji 

telewizyjnych na antenach Polsat Sport i TVP Sport, 
a także na platformie Emocje TV, szacuje się, że war-
tość Energi MKS Kalisz w sezonie 2021/22 wzrośnie do 
ponad 12 milionów złotych.

Z utęsknieniem czekamy na ponowne otwarcie trybun 
dla kibiców. Wierzymy, że dzięki ich obecności będzie-
my mogli osiągać jeszcze więcej i przynosić im kolejne 
sportowe emocje.

Zapraszam Państwa serdecznie do nawiązania współ-
pracy z klubem Energa MKS Kalisz i przyłączenia się do 
niebiesko-biało-czerwonej rodziny.

Błażej	Wojtyła
PREZES	ZARZĄDU	MKS	KALISZ

Energa MKS Kalisz jest klubem, który stanowi sportową 
wizytówkę i chlubę naszego miasta. Posiadanie dwóch 
zespołów, które walczą w najwyższej klasie rozgrywkowej 
w swoich dyscyplinach, nie jest częste. Tym bardziej, gdy 
zespoły te każdego roku walczą jak równi z równymi z 
najlepszymi w kraju.

Kaliski klub to także znakomici, żywiołowi i wierni kibice, 
którzy potrafią stworzyć na trybunach atmosferę praw-
dziwego, sportowego święta. Niemal każdy mecz piłki 
ręcznej w Kaliszu miał, przed wprowadzeniem restrykcji 
pandemicznych, jedną z najlepszych, a często też najlep-
szą, frekwencję w danej kolejce spotkań. Tysiące kibiców 
oglądały z trybun hali Arena także mecze siatkarek.

Jednak Energa MKS Kalisz to nie tylko wysoki poziom 
sportowy oraz znakomici kibice. To także wielka tradycja. 
Kaliscy piłkarze ręczni są spadkobiercami prekursorów tej 

dyscypliny - wszak szczypiorniak narodził się ponad sto 
lat temu właśnie w Kaliszu. Drużyny siatkarek z naszego 
miasta były natomiast przez lata niekwestionowanymi do-
minatorkami ligi. Pamięć o tamtych sukcesach jest nadal 
żywa, a chęć powrotu do złotych czasów ogromna.

Jako samorząd ściśle współpracujemy w klubem. Miasto 
Kalisz wspiera Energę MKS Kalisz finansowo, organizacyj-
nie i promocyjnie. Klub jest solidnym partnerem, którego 
wysoko sobie cenię.

Wszystkich Państwa zachęcam do wpierania Energi MKS 
Kalisz. Razem twórzmy wielką sportową rodzinę oraz do-
pisujmy kolejne rozdziały historii najstarszego z polskich 
miast.

Krystian	Kinastowski
PREZYDENT	MIASTA	KALISZA
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Zapraszamy 
do współpracy!
WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELAJĄ:

BŁAŻEJ	WOJTYŁA 
Prezes Zarządu

blazej.wojtyla@mks-kalisz.pl 
tel. 785 967 903

ALEKSANDRA	TOMASIK 
Sponsoring i Reklama

biznes@mks-kalisz.pl 
tel. 664 433 769

WWW.MKS-KALISZ.PL
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Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o. o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24

62-800 Kalisz
NIP: 618-213-63-97
KRS: 0000395315


