


KLUB KOSZYKARSKI 
AsTORIa BYDGOSZCZ
• Klub założony w 1924 r.;
• Ponad 90 lat tradycji;
• Kilkunastu reprezentantów kraju, m.in.: Michał Chyliński, Filip Dy-

lewicz, Grzegorz Skiba;
• Medale Młodzieżowych Mistrzostw Polski;
• Od dwóch sezonów drużyna występująca w najwyższej klasie roz-

grywkowej Energa Basket Lidze
• Drużyna rezerw występująca w 2 Lidze Męskiej PZKosz
• Corocznie ponad 160 zawodników trenuje w strukturach klubu;
• 10 grup młodzieżowych;
• Grupy naborowe;
• Wierni kibice;
• Liczne akcje charytatywne;
• Ludzie, których łączy jedna pasja - KOSZYKÓWKA!

Od dwóch sezonów, z dumą reprezentujemy miasto Bydgoszcz na ko-
szykarskiej mapie Polski w najwyższej klasie rozgrywkowej – Energa 
Basket Lidze. Sezon 2020/2021 do końca obfitował w wiele emocji, 
a to, która drużyna znajdzie się w gronie najlepszych ośmiu drużyn na 
koniec rundy zasadniczej ważyło się do ostatniego spotkania. Finalnie, 
Enea Astoria Bydgoszcz zajęła 11. miejsce, a do udziału w fazie Play-Off 
zabrakło niewiele.

Sezon 2021/2022 zbliża się wielkimi krokami, a dzięki zdobytemu już 
doświadczeniu i pasji do koszykówki, pragniemy, aby jako organiza-
cja zrobić kolejny krok i wywalczyć awans do najlepszej ósemki dru-
żyn w kraju. Podwaliny do tego już są rozpoczęte, ponieważ budowę 
składu na następny sezon rozpoczęliśmy od najważniejszego ele-
mentu układanki – czyli sztabu trenerskiego, na czele którego przez 
kolejne trzy lata będziemy widzieć Artura Gronka (asystenta trenera 
Reprezentacji Polski w koszykówce).

Jednak klub to nie tylko pierwsza drużyna w rozgrywkach Energa 
Basket Ligi. Chcąc budować silną koszykówkę w naszym mieście,  
w zbliżającym się sezonie ponownie wystartujemy z drużyną rezerw 
zbudowaną na młodych graczach w rozgrywkach 2 Ligi Męskiej. Po-
nadto planujemy rozwijać kolejne drużyny młodzieżowe, tak aby 
w przyszłości móc cieszyć się z gry wychowanków naszego Klubu  
w pierwszej drużynie.

#RazemMożemyWięcej

MIEJSCA REKLAMOWE: STROJE MECZOWE
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- stroje domowe



MIEJSCA REKLAMOWE: PRZED HALĄMIEJSCA REKLAMOWE: STROJE MECZOWE
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MIEJSCA REKLAMOWE: PARKIET
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MIEJSCA REKLAMOWE: HALA
- naklejki reklamowe 500x150 cm

- widok parkietu w TV

- telebim - bandy LED

- standy reklamowe 200x100 cm



MIEJSCA REKLAMOWE: HALA MIEJSCA REKLAMOWE: MATERIAŁY KLUBOWE

SPONSORZY STRATEGICZNI:

Jakub Nizioł

- banery reklamowe 150x500cm (moduł 150x100cm)

- balony reklamowe - dmuchane pylony reklamowe

- ścianka medialna

- plakaty, social media - posty, relacje, wydarzenia - bilety

- kalendarz trójdzielny

- kalendarz planszowy



SOCIAL MEDIA

@AstoriaBydgoszcz

@eneaastoria

@EneaAstoria

AstoriaBydgoszczTV

7783 polubień*

2820 obserwujących*

2070 obserwujących*

621 subskrybentów*

*statystyki z maja 2021 r.

PRASA

2 LIGA 

Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz SA, to nie tylko zespół seniorów występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej 
w Polsce – Energa Basket Lidze. Nasz klub tworzy wiele sekcji młodzieżowych oraz drużyna występująca w 2. lidze, 
która w większości składa się z naszych wychowanków. 

Od sezonu 2019/2020 zespół prowadzony przez Macieja Kulczyka oraz Jakuba Dłuskiego poczynił bardzo duży po-
stęp, bo był on o włos od awansu do najlepszej ósemki sezonu zasadniczego i gry w fazie Play-Off. 

Drugoligowy projekt jest skoncentrowany na szkoleniu i rozwoju naszych młodszych koszykarzy, którzy pójdą w śla-
dy bardziej doświadczonych zawodników i również otrzymają szansę na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wraz 
ze zdobywanym doświadczeniem i rozwojem zawodników, którzy tworzą zespół Enea Astorii Bydgoszcz w 2. lidze 
chcemy, aby zespół w przyszłym sezonie walczył o zajęcie miejsca w najlepszej czwórce zespołów.



DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE

Enea Astoria Bydgoszcz od początku swojego istnienia stawia na młodzież. Szkolenie przyszłych koszykarzy klubu roz-
poczynamy już od najmłodszych kategorii wiekowych, budując tym samym w zawodnikach tożsamość koszykarza 
naszego klubu.

Aktualnie w strukturach klubu działa 9 drużyn młodzieżowych, od kategorii U11 aż do kategorii U19.

Efekty naszej pracy najlepiej prezentuje obecny skład drużyny seniorów, w której występowało 4 wychowanków.

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

8
medali
w rozgrywkach
młodzieżowych

25
powołań do kadry
reprezentacji
Polski

OFERTA

REKLAMA Pakiet 
Diamentowy

Pakiet 
Złoty

Pakiet 
Srebrny

Pakiet 
Brązowy

Pakiet 
Duży Pakiet Mały Pakiet

Młodzież
Pakiet 
II liga

Pakiet
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

Standy 

Stroje młodzieżowe

Stroje 2 liga

Miejsce w nazwie
grupy Młodzieżowej

Miejsce w nazwie
drużyny II ligowej

Strona internetowa,
social media

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!

9
drużyn 
młodzieżowych



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 po-
tencjalnymi 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



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


