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KLUB KOSZYKARSKI
ASTORIA BYDGOSZCZ

• Klub założony w 1924 r.; 

• Ponad 90 lat tradycji;

• Kilkunastu reprezentantów kraju, m.in.: 

 - Michał Chyliński,  

 - Filip Dylewicz, 

 - Grzegorz Skiba;

• Medale Młodzieżowych Mistrzostw Polski; 

• Zespół Enea Astorii awansował do PLK 2018/2019

• Corocznie ponad 160 zawodników w strukturach klubu; 

• 10 grup młodzieżowych; 

• Grupy naborowe; 

• Wierni kibice; 

• Liczne akcje charytatywne; 

• Ludzie, których łączy jedna pasja - KOSZYKÓWKA! 

W sezonie 2019/2020 nasze drużyna seniorów będzie wy-
stępować w rozgrywkach Energa Basket Ligi. Nasza drużyna 
wywalczyła w minionym sezonie bezpośredni awans do naj-
wyższej klasy rozgrywkowej. Swoje spotkania rozgrywamy  
w bydgoskiej Artego Arenie, którą już w poprzednim sezonie 
szczelnie wypełniali nasi kibice. 

W zbliżającym się sezonie zespół prowadzony przez trenera 
Artura Gronka będzie miał za zadanie walkę o jak najlepszy 
wynik po 13 letniej przerwie i naszej nieobecności w rozgryw-
kach na najwyższym szczeblu w Polsce. 

Aby godnie reprezentować nasze miasto i kibiców chcemy 
zainteresować współpracą i wsparciem jak najwięcej firm  
– bo razem możemy więcej. 
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MIEJSCA REKLAMOWE - STROJE MECZOWE
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STROJE DOMOWE ENEA ASTORIA BYDGOSZCZ
PLK SEZON 2019/2020
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- stroje domowe

- narzutki rozgrzewkowe
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MIEJSCA REKLAMOWE - HALA

- telebim LED - bandy LED

- parkiet - przykładowe miejsca
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MIEJSCA REKLAMOWE - MATERIAŁY KLUBOWE

- plakaty meczowe - bilety

SPONSORZY KLUBU: PATRONAT MEDIALNY:

* Cena zawiera podatek VAT. Kupując bilet akceptujesz regulamin dostępny na stronie www.astoria.bydgoszcz.pl

Szkolenie sportowe oraz udział drużyny KK Astoria Bydgoszcz w rozgrywkach 1 LM w koszykówce realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Miasta Bydgoszcz.

UCHNI
 RESTAURACJA

K A
F O T O G R A F

www.ryszardwszolek.com

- ścianka konferencyjna - kalendarz
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DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE
Enea Astoria Bydgoszcz od początku swojego istnienia stawia na młodzież. 
Szkolenie przyszłych koszykarzy klubu rozpoczynamy już od najmłodszych  
kategorii wiekowych, budując tym samym w zawodnikach tożsamość koszykarza 
naszego klubu. 

Efekty naszej pracy najlepiej prezentuje obecny skład drużyny seniorów, w której 
występowało 5 wychowanków.

Zachęcamy Państwa do zostania opiekunem drużyny młodzieżowej. 
Miejsce w nazwie grupy młodzieżowej, logotyp na strojach meczowych, a także 
dodatkowo prezentacja na bandach i telebimie na spotkaniach PLK gwarantuje 
Państwu rozpoznawalność marki.

8 

medali 
w rozgrywkach
młodzieżowych

powołań do kadry
reprezentacji 
Polski
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REKLAMA
Pakiet 

Diamentowy
Pakiet 
Złoty

Pakiet 
Srebrny

Pakiet 
Brązowy

Pakiet 
Duży

Pakiet 
Mały

Pakiet
Mlodzież

Sponsor 
Meczu

Miejsce na koszulkach

Miejsce na narzutkach

Miejsce na  
spodenkach

T-shirt rozgrzewkowy

Miejsce na parkiecie

Bandy LED

Telebim LED

Ścianka sponsorska

Banery wiszące

Materiały klubowe

Stroje Młodzieżowe

Miejsce w nazwie  
grupy Młodzieżowej

Strona internetowa, 
social media

OFERTA

Istnieje możliwość stworzenia własnego pakietu wg potrzeb oraz rozszerzenie o inne formy re-
klamy, m.in.: reklamy podczas transmisji spotkania w POLSAT SPORT, kolportaż materiałów rekla-
mowych razem z biletami, prezentacja rollupów, emisja dźwiękowego spotu reklamowego przed i 
w przerwach meczu,  komunikaty spikera w przerwach meczu, organizacja konkursu dla kibiców 
i wiele innych. 

Zapraszamy do współpracy!

medali 
w rozgrywkach
młodzieżowych

powołań do kadry
reprezentacji 
Polski



Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A.
ul. Toruńska 59

85-023 Bydgoszcz

Bartłomiej Dzedzej
zarzad@astoria.bydgoszcz.pl

tel. 662 153 841


