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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 w sezonie 2018/2019;
• Corocznie ponad 160 zawodników trenuje w strukturach klubu; 
• 10 grup młodzieżowych; 
• Grupy naborowe; 
• Wierni kibice; 
• Liczne akcje charytatywne; 
• Ludzie, których łączy jedna pasja - KOSZYKÓWKA! 

W sezonie 2020/2021 drużyna seniorów po raz kolejny 
będzie występować w rozgrywkach Energa Basket Ligi. 
Spotkania rozgrywamy w bydgoskich halach ,,Arena” oraz 
,,Immobile Łuczniczka”. Nasze mecze cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem, podczas 7 z 11 spotkań organizowanych 
w Bydgoszczy zabrakło biletów, z czego 6 meczów 
transmitowano w telewizji Polsat, a pozostałe na platformie 
emocje.tv.

W poprzednim sezonie zespół Artura Gronka pokazał, iż 
może walczyć z najsilniejszymi i te spotkania wygrywać. 
Po tak udanym, pierwszym sezonie po 13 letniej przerwie 
i naszej nieobecności w rozgrywkach na najwyższym szczeblu 
w Polsce, jesteśmy gotowi na więcej.

Aby godnie reprezentować nasze miasto i kibiców chcemy 
zainteresować współpracą i wsparciem jak najwięcej firm.  

#RazemMozemyWiecej
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MIEJSCA REKLAMOWE - STROJE MECZOWE
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- parkiet - naklejki antypoślizgowe 500 x 150 cm
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MIEJSCA REKLAMOWE - PRZED HALĄ
- windery - balon

MIEJSCA REKLAMOWE - HALA
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MIEJSCA REKLAMOWE - HALA
- telebim LED - bandy LED

- standy

- banery
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MIEJSCA REKLAMOWE - HALA
- ścianka medialna

- balony
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MIEJSCA REKLAMOWE - MATERIAŁY KLUBOWE
- plakaty meczowe - bilety

- kalendarze
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SOCIAL MEDIA 

@ AstoriaBydgoszcz

7213
5725

polubień* 

średnie zasięgi*

@ eneaastoria

2026 followersów*

@EneaAstoria

1622 obserwujących *

AstoriaBydgoszczTV

400 subskrybentów*

PRASA

* statystyki z kwietnia 2020 r.
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ASTORIA DLA BIZNESU
Naszym sponsorom umożliwiamy dodatkowo dołączenie do projektu Astoria Business Club.

Stworzyliśmy go z myślą o sympatykach koszykówki, zrzeszając przedsiębiorców, oferujemy im możliwość 
rozwoju oraz kreowania marki.

Rozwój dzięki szkoleniom, wykładom oraz panelom dyskusyjnym - Projekt Astoria Business Club 
przewiduje serię spotkań z praktykami takich dziedzin jak marketing, finanse, bankowość czy rozwój osobisty. 
Program szkoleń został zaplanowany z myślą o maksymalizacji rozwoju, tak aby każdy z partnerów mógł 
wykorzystać zdobyte doświadczenia w codziennym zarządzaniu swoim przedsiębiorstwem.

Kreowanie marki dzięki spotkaniom z innymi partnerami - Konferencje w ramach programu będą organizowane 
u partnerów dając tym samym możliwość zaprezentowania swojej działalności oraz nawiązania współpracy
z potencjalnymi klientami.

Pakiet brązowy

• Oficjalne członkostwo w Astoria Business Club*

• Kreowanie marki wśród pozostałych partnerów
• Udział w 4 wybranych spotkaniach
• 2 karnety VIP na spotkania ligowe
• 2 zaproszenia na Bal Koszykarza

Pakiet srebrny

• Oficjalne członkostwo w Astoria Business Club*

• Kreowanie marki wśród pozostałych partnerów
• Udział we wszystkich spotkaniach
• 2 karnety VIP na spotkania ligowe
• 2 zaproszenia na Bal Koszykarza

Pakiet złoty 

• Oficjalne członkostwo w Astoria Business Club*

• Kreowanie marki wśród pozostałych partnerów
• Udział we wszystkich spotkaniach
• Organizacja jednego spotkania w siedzibie partnera połączona z prezentacją działalności
• 2 karnety VIP na spotkania ligowe
• 4 zaproszenia na Bal Koszykarza
• Obecność na wszystkich materiałach klubowych, stronie głównej klubu oraz telebimie w czasie spotkań 

ligowych jako sponsor klubu

*umowa na 12 miesięcy
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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 
4 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 reklamy, 
m.in.: reklamy podczas transmisji spotkania w POLSAT SPORT, kolportaż materiałów reklamowych 
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

Patrycja Kozłowska
biuro@astoria.bydgoszcz.pl

tel. 600 238 223


