
 

  



 

  

Sport Park Przymorze 
Obiekt wyróżniający się w kategorii kompleksów sportowych na mapie Polski 

Sport Park Przymorze 

 jest obiektem sportowym należącym do czołówki klubów tenisowych. 

Jako jeden z najlepiej wyspecjalizowanych tego typu podmiotów 

wyznaczyliśmy sobie za cel utrzymanie jakości usług na najwyższym poziomie.  
. 

Zarządzamy łącznie siedmioma kortami tenisowymi, dwoma nowoczesnymi 

boiskami piłkarskimi oraz czterema najwyższej jakości kortami 

badmintonowymi. 



 

  
Nasza oferta to powierzchnie reklamowe na 10 kortach i boiskach 

również w recepcji klubu oraz na naszej stronie internetowej 

Reklamę można umieszczać na: 

 Siatkach na każdym boisku/tzw. blendy/; 

 Banerach zlokalizowanych na kortach; 

 Loga firm na siatkach tenisowych 

 W budynku klubowym i szatniach 

 Wszelkich innych nośnikach zlokalizowanych na terenie klubu 

 



 

  

Klub Sport Park Przymorze jest bardzo dobrym 

miejscem, aby zaprezentować Państwa markę 

oraz produkty i usługi. Posiadamy bardzo liczną 

bazę klientów. Do naszego obiektu przychodzi 

dziennie około 100 osób. Jesteśmy gotowi do 

współpracy i rozmów na temat rozwiązań, 

które wspomogą działania reklamowe Państwa 

firmy.  



 

  
Oferta cenowa 
 

 Ściana pionowa/nadruk  500 zł  netto (jedna ściana)/miesiąc  

 baner 5 m x 1,5 m - 300 zł netto/miesiąc  

 logo firmy na siatkach tenisowych  100 zł netto (dwie sztuki)/miesiąc 

 logo firmy na blendach  250 zł netto/miesiąc  

 
 

*Podane ceny obejmują koszt wynajęcia powierzchni reklamowej na jednej hali i zależą od rodzaju 

nośnika oraz jego umiejscowienia na terenie  obiektu. Cena nie obejmuje kosztów produkcji reklamy.  



 

  

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, nie tylko na 
płaszczyźnie finansowej, a również każdej innej np. barterowej, która mogłaby 
wesprzeć rozwój i promocję własnej marki  prosimy o kontakt. 
 
 
 
 
*Informacje zawarte w niniejszym materiale mają charakter poufny i są prawnie zastrzeżone. Odbiorca niniejszego 

materiału zobowiązuje się do zachowania tajności informacji poufnych oraz że nie będzie ich używać do żadnych innych 

celów niż te, dla których informacje takie zostały pierwotnie przekazane, a także, że nie będzie przekazywać żadnej z 

informacji poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej. Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie niniejszego materiału, jego 

ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone 



 

 

Małgorzata Hiszpańska-Słaba 
 

+48 509 024 108 
manager@sportpark.com.pl 

www.sportpark.com.pl 

 

 


