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MECZ GOLFOWY 
oraz 

IMPREZA WIECZORNA 
 

Propozycja współpracy 

 

Projekt: kampania komunikacji bezpośredniej 

Termin: 15 lipca 2016 

Miejsce: Warszawa, pole golfowe First Warsaw Golf, Hotel Sofitel Victoria 

Warszawa 

 

Poland - France należy do cyklicznie realizowanych wydarzeń golfowych w ramach 

programu Polishgolf, które od kilkunastu lat skupiają polskich i zagranicznych pasjonatów 

golfa. Poland – France 2016 Golf Challenge jest całodniowym wydarzeniem golfowym, 

na które składa się mecz golfowy dla golfistów oraz impreza wieczorna połączona z 

uroczystym wręczeniem nagród dla zaproszonych gości, w tym golfistów i osób 

towarzyszących. Wydarzenie skierowane jest do wyselekcjonowanej, ściśle określonej grupy 

golfistów, cieszące się dużym uznaniem w środowisku, w którym uczestniczą gracze 

należący do elit polskiego i międzynarodowego świata biznesu. Ustalona formuła meczu 

golfowego wymaga konfrontacji drużyn golfistów z danych rejonów Świata - reprezentantów 

Polski oraz graczy międzynarodowych.  

 

Udział w Poland - France 2016 Golf Challenge daje możliwość współpracującym firmom na 

udział w długoterminowej kampanii bezpośredniej komunikacji do 

wyselekcjonowanej grupy docelowej, której celem jest budowanie wizerunku firmy 

poprzez powiązanie z atrakcyjnym dla grupy tematem zainteresowań. 
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Uczestnicy działań stanowią elitarną grupę golfistów z całej 

Polski. Są to między innymi Dyrektorzy i Prezesi największych firm 

polskich i zagranicznych, przedstawiciele mediów, gwiazdy polskiej 

sceny muzycznej, aktorzy, politycy i sportowcy. 

 

Kapitanowie Drużyn: Philippe Metras (Francja), Mariusz 

Czerkawski (Polska). 

 

Korzyści dla Partnerów działań: 

 prestiż płynący z powiązania z ciekawym i atrakcyjnym 

wydarzeniem, 

 umocnienie wizerunku firmy, 

 wyróżnienie firmy na rynku, 

 dotarcie do wyselekcjonowanej grupy docelowej, 

 możliwość nawiązania kontaktów handlowych i 

biznesowych, 

 promocja firmy w mediach, 

 udział w prowadzonych działaniach PR, 

 obecność w mediach patronackich. 

 

OFERTA WSPÓŁPRACY 

Partner Poland - France 2016 Golf Challenge 

 

W ramach współpracy oferujemy m.in.:  

 nadanie tytułu Partnera, 

 umieszczenie logo oraz promocja Partnera na stronie 

www.polishgolf.pl oraz na materiałach informacyjnych oraz 

promocyjnych (m.in. newsletter, zaproszenie, plakat, 

bannery, podziękowania, zdjęcia pamiątkowe, dyplomy, 

statuetki), 

 promocję podczas wydarzenia: 

o stoisko promocyjne oraz ekspozycja materiałów 

promocyjnych (szczegóły do ustalenia), 

o dystrybucja materiałów promocyjnych (szczegóły do 

ustalenia), 

o ufundowanie nagród dla zwycięzców oraz nagród do 

loterii wizytówkowej, 

o ufundowanie gadżetów, 

o zaproszenia dla klientów/ pracowników Partnera 

(szczegóły do ustalenia), 

 promocję w mediach branżowych, biznesowych, 

lifestylowych oraz lokalnych, 

 intensywną kampanię mailingową do zawodników i 

zaproszonych gości - przed i po wydarzeniu, w tym 

przygotowanie oraz wysyłka zaproszenia e-mail do około 

200 golfistów polskich i zagranicznych (mecz) oraz ok. 4 000 kontaktów 

bezpośrednich (impreza wieczorna). 

http://www.polishgolf.pl/
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W zależności od wybranych świadczeń koszt 

pakietu partnerskiego będzie ustalany 

indywidualnie. 

 

Więcej informacji na www.polishgolf.pl. 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

 

KONTAKT: 

 

 

Tomasz Sulikowski 

Account Executive  

tomasz.sulikowski@abkgrupa.pl 

tel.: 22 401 22 16 

 

Jakub Illukiewicz 

Account Executive 

jakub.illukiewicz@abkgrupa.pl 

tel. kom.: 500 577 017  

 

 

 

 
      

    
 

 
 

 

 
 

      

../Zakonczenie%20Sezonu%20Golfowego%202012/www.polishgolf.pl
mailto:tomasz.sulikowski@abkgrupa.pl
mailto:jakub.illukiewicz@abkgrupa.pl

