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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W NASZYM SZKOLENIU?

Sport Evolution to profesjonalna agencja marketingu sportowego, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie 

marketingu  i  public  relations  sportowego,  sponsoringu,  organizacji  imprez  sportowych  oraz  managementu 

sportowego. 

Wśród naszych klientów można znaleźć: Bank BGŻ, Reebok,  Timex,  Herbalife,  Decathlon,  Adidas,  Flora, 

Carrefour, Plus i wiele innych. Z naszych usług skorzystały również liczne  instytucje samorządowe:  Miasto 

Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów, Dzielnica Bielany,  Dzielnica Bemowo, GOSiR Piaseczno czy OSiR 

Grodzisk Mazowiecki. 

Na co dzień współpracujemy także z czołowymi mediami w Polsce: Onet.pl, Dziennik Gazeta Prawna, Radio 

Wawa, Interia.pl, Men's Health, Przegląd Sportowy, Radio dla Ciebie, Polska The Times i wiele innych. W wielu 

mediach  pojawiają  się  także  nasze  komentarze  i  opinie na  temat  bieżącyh  wydarzeń  ze  świata  marketingu 

sportowego.

Dla  zapewnienia  najwyższej  jakości  naszych  szkoleń,  współpracujemy z  wybitnymi ekspertami w swoich 

dziedzinach, którzy nie są związani z naszą agencją. Dzięki temu mogą być Państwo pewni, iż otrzymacie dużą 

porcję rzetelnej i przydatnej wiedzy, która pozwoli Wam jeszcze lepiej poruszać się w świecie public relations i 

sponsoringu sportowego.

O jakości naszych szkoleń świadczą jednak przede wszystkim opinie ich byłych uczestników.  Po każdym 

naszym  szkoleniu,  przeprowadzamy  krótką  ankietę,  która  służy  jego  ocenie.  Przedstawiamy  Państwu 

najważniejsze wyniki ostatniego szkolenia z public relations i sponsoringu sportowego:

1) Średnia ocena ogólna szkolenia wyniosła 8,29/10

2) 100% uczestników szkolenia na pytanie, czy poleciłoby je znajomym, odpowiedziało "Zdecydowanie tak" lub 

"Raczej tak".

3) Oceny trenerów prowadzących szkolenie wahały się między 5,14 a 5,57 w skali do 6.

4) Warsztat medialny dostał najwyższą możliwą ocenę od wszystkich uczestników szkolenia.

Jesteśmy  przekonani,  że  zebrane  od  uczestników  poprzednich  szkoleń  opinie,  pozwolą  nam  jeszcze  lepiej 

zaspokoić Państwa oczekiwania wobec prezentowanego szkolenia.



DZIEŃ 1

Temat szkolenia: PUBLIC RELATIONS PROJEKTÓW SPORTOWYCH

Typ szkolenia: Otwarte, limit: 15 uczestników

Program: Wprowadzenie do public relations
- Czym jest public relations? Jakie są jego cele, zadania?
- Przykłady działań i kampanii public relations w sporcie.

Jak skutecznie współpracować z mediami?
− organizacja pracy z dziennikarzami, czyli jak zainteresować media naszymi działaniami;
− sposoby skutecznego komunikowania się z mediami;
− zasady tworzenia informacji prasowych;
− ćwiczenie z tworzenia informacji prasowych. 
  
Patronaty medialne
− zalety posiadania patronów medialnych, zagrożenia;
− jak skutecznie negocjować z mediami świadczenia redakcyjne i reklamowe;
− zasady współpracy z mediami patronackimi z podziałem na telewizję, radio, prasę oraz Internet;
− planowanie polityki medialnej: dobór mediów ze względu na grupę docelową, cele kampanii oraz 

zasięg;

Konferencje prasowe, briefingi   
− jak sformułować treść zaproszenia na konferencję, by nasz komunikat został dostrzeżony;
− co to jest scenariusz konferencji prasowej i dlaczego warto go mieć;
− elementy składowe profesjonalnej konferencji prasowej;
− zasady tworzenia media booków;
− jakie gadżety wypada dać dziennikarzom, a jakich już nie;

Bezpośrednie dotarcie do odbiorców 
− strona  internetowa  imprezy  lub  organizacji  sportowej  -  co  musi  się  na  niej  znaleźć,  a  co 

niekoniecznie;
− sposoby bezpośredniego komunikowania się z odbiorcami (fora, blogi, emailingi, mailingi etc.)
− zagrożenia w komunikacji bezpośredniej, czyli jak nie dać się wciągnąć w jałowe dyskusje.

Sposoby budowania skutecznego przekazu w materiałach BTL i ATL
− co należy, a czego nie powinno się umieszczać na drukowanych materiałach reklamowych;

Nieszablonowe sposoby komunikowania się z otoczeniem
− flash moby, wklejki, kampanie outdoorowe i inne.

Warsztat medialny - ćwiczenia przed kamerą
− ogólne zasady dotyczące zachowania się przed kamerą,
− ćwiczenie udzielania wypowiedzi bezpośrednio do kamery,
− symulacja wywiadu przed kamerą,
− analiza i wnioski z ćwiczeń.

Prowadzący: Jerzy Staruchowicz -  PR Manager projektów sportowych w spółce Sport24.pl.  Współpracował w 
dziedzinie sportowego PR i marketingu z takimi markami jak: Orlen, Sportingbet, AmRest czy Arka 
Gdynia.   Doradzał  też  Zagłębiu  Lubin  podczas  tzw.  "afery  korupcyjnej".  Autor  wielu  artykułów 
specjalistycznych. Od kilku lat prowadzi szkolenia i wykłady z marketingu sportowego.
Aleksander  Dzięciołowski -  dziennikarz  sportowy  TVP  Sport.  Związany  przede  wszystkim  z 
lekkoatletyką, kolarstwem i łyżwiarstwem. Do 2007r. dziennikarz sportowy Polskiego Radia PR 1.

Forma: Teoretyczno – warsztatowa



DZIEŃ 2

Temat szkolenia: SPONSORING SPORTOWY

Typ szkolenia: Otwarte, limit: 15 uczestników

Program: Źródła finansowania projektów sportowych
− środki publiczne, sponsoring, opłaty startowe/bilety, darowizny, zbiórki publiczne, spadki, inne;

Sponsoring jako narzędzie promocji firm i marek
− co wyróżnia sponsoring sportowy spośród innych form promocji;
− skuteczność i wiarygodność sponsoringu sportowego według badań statystycznych;
− rodzaje sponsoringu w sporcie;
− korzyści ze sponsoringu dla sponsora i sponsorowanego;  

Planowanie polityki sponsoringowej
− zasady tworzenia  pakietów sponsorskich;  określenie  wartości  rynkowej  imprezy na  podstawie 

wybranych wskaźników;
− dobór sponsorów ze względu na  dyscyplinę,  wizerunek imprezy oraz  grupę docelową;  zasada 

wyłączności branżowej;
− określanie celów krótko- i długoterminowych dla organizatorów imprez sportowych;

Zasady konstruowania oferty sponsorskiej
− elementy składowe profesjonalnej oferty sponsoringowej;
− zakres świadczeń sponsorskich, czyli jakie świadczenia są naprawdę atrakcyjne dla sponsorów;
− zasady  konstruowania  umów  sponsoringowych,  w  tym  umów  na  wykorzystanie  wizerunku 

sportowca;

Negocjacje z potencjalnymi i obecnymi sponsorami
− podstawowe zasady negocjacji;
− jak skutecznie przekonać sponsora do zaangażowania się w projekt;
− tworzenie koncepcji długofalowej współpracy ze sponsorem

Budowanie trwałych relacji ze sponsorem
− jak zmaksymalizować korzyści ze sponsoringu;
− sposoby budowania przyjaznych i trwałych relacji ze sponsorem;
− raportowanie; poszerzanie obszarów współpracy;

Warsztaty praktyczne:
− przygotowanie założeń polityki sponsoringowej dla losowo wybranych projektów sportowych;
− przygotowanie draftu oferty sponsoringowej;
− przygotowanie draftu raportu sponsorskiego

Prowadzący: Michał Drelich – założyciel i prezes agencji marketingu sportowego Sport Evolution, w latach 2005-
2007  pracował  w  Fundacji  Maraton  Warszawski  na  stanowisku  Zastępcy  Dyrektora,  gdzie  był 
odpowiedzialny za sponsoring i  public relations Maratonu i  Półmaratonu Warszawskiego. W ciągu 
kilku ostatnich lat pośredniczył w podpisaniu kilkudziesięciu kontraktów sponsoringowych, m.in. z 
takimi firmami jak: Unilever, Bank BGŻ, Timex, Coca-Cola Poland, Herbalife, Reebok, Polkomtel SA, 
GP Batteries, Cadbury Wedel, Adidas, czy Kellys Bicycles.

Forma: Teoretyczno – warsztatowa

 



Godziny: 9:00 - 17:00 (oba dni)

Miejsce: Centrum Europrofes, ul. Stawowa 10, Katowice (centrum)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena: 1200 zł / 2 dni

800 zł / 1 dzień

Studenci i NGO: 900 zł / 2 dni
600 zł / 1 dzień

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W cenę wliczono: udział w szkoleniu, materiały drukowane, certyfikat, przerwy kawowe.

Uwaga! 
W przypadku delegowania na szkolenie więcej niż jednego pracownika danej organizacji, każdy kolejny 
uczestnik otrzymuje 20% rabatu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenia: za pomocą formularza zgłoszeniowego; wypełniony formularz należy przesłać:
- faksem na numer: (22) 48 96 757, 
- lub mailem na adres: biuro@sportevolution.pl,
- lub pocztą na adres: ul. Nowoursynowska 161f lok. 021, 02-787 Warszawa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT:

Ola Kurek
mail: ola@sportevolution.pl

mobile: +48 503 747 148

Piotr Jakóbik
mail: piotr@sportevolution.pl

mobile: +48 511 291 080


