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Oferta Panthers Wrocław 2021/2022

Futbol Amerykański
w Europie
• Średnio 4000 kibiców na meczach sezonu
zasadniczego we Wrocławiu w sezonie 2021
• 22 000 widzów na finale ligi ELF w Dusseldorfie
• Transmisja telewizyjna - ProSiebien MAXX ,internetowa - ran.de i specjalny stream na oficjalnej
stronie ligi
• 12 drużyn z całej Europy - liczba docelowa 24
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Futbol Amerykański w Polsce

2006

2012

2013

2016

2017

2019

2020

2021

Pierwszy sezon
Polskiej Ligi
Futbolu
Amerykańskiego
(4 drużyny)

Finał Ligi
na stadionie
Narodowym

Debiut
reprezentacji
Polski

Panthers
Wrocław
Mistrzami
Europy

Występ
reprezentacji Polski
w Igrzyskach
Sportów
Nieolimpijskich

Mistrz Polski

Mistrz Polski

Dołączenie do
European League
of Football
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Dlaczego futbol amerykański?
Dynamiczny

szybkie zagrania pełne zwrotów akcji, wszechstronni atleci z całego świata

Widowiskowy

długie podania, mocne uderzenia, prawdziwy pokaz sportowej siły

Kompletny

siła, szybkość i determinacja w połączeniu z precyzją i dokładnie ułożoną strategią

Emocjonujący

najwyższy europejski poziom rozgrywek, mecze wyrównane, pełne zwrotów akcji i walki o
każdy punkt do ostatniego gwizdka

Wszechstronny

dla każdego kibica - od poszukiwacza mocnych wrażeń aż po miłośnika analiz i strategii

Drużynowy

Trudno o sport w większym stopniu oparty na współpracy całego zespołu

05

Oferta Panthers Wrocław 2021/2022

Futbol Amerykański
we Wrocławiu
Wrocław - najsilniejszy ośrodek futbolu
amerykańskiego w Polsce
• Zdobywca Pucharu Europy CELF 2016
• Mistrz Polski 2016, 2017, 2019 i 2020
• 5 tytułów Mistrza Polski na poziomie juniorskim
• Gospodarz The World Games 2017
• Jedna z ośmiu europejskich i jedyna polska
drużyna zaproszona do współtworzenia ligi ELF
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Panthers Wrocław - duma Wrocławia
na międzynarodową skalę

• Rekordowa liczba zawodników w składzie Reprezentacji Polski
• Aktywni kibice w kilkunastu krajach Europy i świata
• Stały bywalec rankingu TOP 5 najlepszych klubów Starego Kontynentu
• Jedyna w Polsce drużyna regularnie rywalizująca z czołowymi klubami Europy
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European League of Football
•

Międzynarodowa elitarna liga futbolu amerykańskiego dążąca do pełnej profesjonalizacji sportu w Europie - dołą-

Hamburg
Düsseldorf Berlin
Köln Lipsk
Wrocław
Frankfurt
Stuttgart
Wiedeń
Innsbruck

czenie do rozgrywek możliwe jest jedynie po zaproszeniu
władz ELF
•

12 drużyn z Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Polski; docelowo 24 drużyny z całej Europy

•

Stała współpraca z telewizją ProSieben MAXX, należąca
do grupy ProSiebenSat.1 Media - właściciela 3 z 8 najpopularniejszych stacji telewizyjnych w Niemczech

Barcelona

Istambuł

European League of Football w liczbach

• 500 000 oglądających mecze online
• Średnio 213 000 osób oglądających każdy mecz Panthers
w telewizji na żywo
• 90 000 osób oglądających transmisję online
pojedynczego meczu
• 3,5% rynku TV w Niemczech w grupie
14-39 (średnia dla wszystkich transmisji
w sezonie 2021)
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Sukcesy Panthers Wrocław

Wicemistrzostwo
Polski

Wicemistrzostwo
Polski

Puchar europejskiej
Ligi Mistrzów

Mistrzostwo
Polski

Mistrzostwo
Polski juniorów

Mistrzostwo
Polski juniorów

Mistrzostwo
Polski

Mistrzostwo
Polski juniorów

Wicemistrzostwo
Polski

Mistrzostwo
Polski

Mistrzostwo
Polski

Mistrzostwo
Polski juniorów
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Stadion Domowy

• Domem Panthers jest Stadion Olimpijski we Wrocławiu - pierwszy w Europie stadion do futbolu amerykańskiego
• Nowoczesny obiekt mieszczący ponad 13.000 kibiców
• Główna arena podczas The World Games 2017
• Strefa cateringowa, kompleksowe oświetlenie, parking
• Przestronna, klimatyzowana strefa VIP z osobnym
wejściem na trybunę
• Oficjalna siedziba klubu
• Rozbudowana siłownia wyłącznie dla zawodników
oraz zawodniczek Panthers Wrocław
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Mecze domowe
• Średnio 4000 kibiców na każdym meczu domowym
w sezonie 2021
• Gry i konkursy dla najmłodszych i nie tylko!
• Występy cheerleaderek
• 2 maskotki drużynowe - Miaurycy oraz Miałgosia
• Profesjonalny komentarz na żywo
• Muzyka i atrakcje wizualne przez cały czas trwania
meczu
• Nowoczesny ekran LED
• Loża VIP z oddzielną trybuną
• Strefy tematyczne sponsorów i partnerów
• Rodzinna atmosfera, przyjacielska rywalizacja między
kibicami z całego świata
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Panthers Wrocław
w mediach
• Stała współpraca klubu między innymi z Radiem Eska,
Weszło FM, Słowem Sportowym, Halftime.pl
czy TuWrocław.com
• Transmisja spotkań ligowych w telewizji Prosieben Maxx,
na platformie ran.de, Rakuten TV, Samsung TV, Magenta TV,
More Than Sports TV
• Mecze Panthers - dwa rekordy oglądalności w sezonie 2021
• Dostęp do spotkań na żywo oraz powtórek na oficjalnej stronie
European League of Football
• W przeszłości transmisje na antenie między innymi TVP Sport, nSport+

14

Oferta Panthers Wrocław 2021/2022

Panthers Wrocław - międzynarodowa jakość
marketingu w lokalnej formie
Blisko 2.500
subskrybentów

Ponad 13.000
obserwujących

na Dolnym Śląsku

Ponad pół miliona

Największy w Polsce oraz jeden

Drugi największy fanpage spośród europej-

wyświetleń filmów

z największych w Europie profil klubu

28.000 fanów
Trzeci największy fanpage klubu sportowego

skich klubów futbolu amerykańskiego

futbolu amerykańskiego

Oferta Panthers Wrocław 2021/2022

Międzynarodowa jakość
marketingu w lokalnej formie
Multimedialne działania klubu:
• Codzienna komunikacja przez Social Media - Facebook,
Instagram, Twitter oraz YouTube
• Galeria zdjęć i filmy z każdego meczu domowego
i wyjazdowego
• Tysiące zdjęć i dziesiątki filmów z całego sezonu
• Własna strona WWW
• Cykle graficzne oraz video dedykowane
poszczególnym partnerom i sponsorom
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Międzynarodowa jakość
marketingu w lokalnej formie
Stałe akcje dedykowane

Imprezy miejskie, imprezy firmowe, wykorzystanie brandingu i atrakcyjnych materiałów reklamowych

Nowoczesne formy
ekspozycji sponsorów

Cykle graficzne, ekran LED na każdym meczu domowym, namioty i dmuchańce firmowe, logotypy sponsorów
na trybunie oraz bandach obok boiska

Współpraca z innymi klubami
oraz organizacjami sportowymi

Cykliczna współpraca z klubami takimi jak Śląsk Wrocław, Gwardia Wrocław, WTS Sparta Wrocław, Volley Wrocław, WKK, Jaguars Kąty Wrocławskie i inne

Game Time

Kwartalnik w formie drukowanej, artykuły o działaniach klubu, aktualnościach
ze świata sportu i znacznie więcej

Panthers Wrocław online

Obszerne relacje foto oraz video z meczów, transmisje spotkań dostępne w internecie,
własna strona internetowa

Real Time Marketing

Obserwacja trendów oraz adaptacja ich w komunikacji z kibicami

Mecze domowe

Mecze domowe w formie piknikowej (Tailgating), mecz jako główna atrakcja całego dnia
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Cele sportowe klubu na sezon 2022
• Walka o trofeum European League of Football
• Dalszy rozwój sekcji młodzieżowych - Panthers Juniors i Panthers Minis
• Dalsza popularyzacja sportu i marki Panthers Wrocław w Polsce i Europie
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Korzyści sponsora z inwestycji w Panthers Wrocław
• Powiązanie wizerunku z jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin sportowych w Polsce
• Obecność logo w transmisji w telewizji na żywo oraz w internecie
• Minimum 10 dni eventowych w okresie marzec - październik
• Możliwość ekspozycji marki w dni meczowe
• Zintegrowane akcje promocyjne klubu oraz sponsora, a także wykorzystanie wizerunku klubu
w działaniach sponsora
• Niski koszt inwestycji w stosunku do oferowanych świadczeń i innych dyscyplin sportowych
– sport drużynowy na najwyższym szczeblu rozgrywek europejskich
• Ekspozycja w mediach klubowych, lokalnych, ogólnopolskich oraz europejskich
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Możliwości ekspozycji sponsora
•

Banery, siatki, flagi i inne materiały w przestrzeni Stadionu

•

Możliwość organizacji działań i imprezy firmowej w strefie VIP

•

Możliwość stworzenia strefy sponsorskiej na esplanadzie Stadionu Olimpijskiego w czasie trwania meczów domowych

•

Reklamy graficzne i wideo na ekranie LED

•

Logo zamieszczone na klubowych samochodach

•

Miejsce na ścianie sponsorskiej w czasie wywiadów i konferencji prasowych

•

Baner na portalu klubowym w sekcji sponsorów oraz profilach społecznościowych

•

Reklama w materiałach wideo produkowanych przez klub

•

Wykorzystanie wizerunku zawodników w materiałach promocyjnych sponsora

•

Dedykowane materiały graficzne i konkursy w mediach społecznościowych
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Sponsorzy i partnerzy
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Jacek Tarczyński – Prezes Zarządu Tarczyński S.A,
Właściciel Panthers Wrocław
Firma Tarczyński jest zaangażowana w futbol amerykański we Wrocławiu już od 10 lat i
każdego roku mogę patrzeć jak dzięki coraz lepszym działaniom zarządzającym i sportowym z amatorskiego klubu przerodziliśmy się w profesjonalną organizację, która wymieniana jako wzór jest wśród najlepszych i najstarszych klubów w Europie, które istnieją
nawet 30 lat. Reprezentujemy i promujemy miasto w Polsce i za granicą, dlatego też
Wrocław pojawia się zarówno w naszej nazwie, jak i na strojach w trakcie meczów. Jako
Właściciel klubu widzę w Panthers Wrocław motywację i ciężką pracę, na której oparte są
filary firmy Tarczyński. Jestem dumny, że nasza organizacja nie tylko osiąga wyniki na polskiej i międzynarodowej arenie, ale też przede wszystkim ma bardzo pozytywny wpływ
na lokalną społeczność, z którą bliska relacja jest priorytetem w działaniach naszej firmy.
Zawsze podkreślam jak ważny jest rozwój dzieci i młodzieży i budowa ich miłości do sportu. W Panthers Wrocław widzimy to każdego dnia. Same imprezy sportowe natomiast
organizowane są już na europejskim poziomie. Ich organizacja, ekspozycja sponsorska i
świadczenia, które generuje klub sprawiają, że inwestycja w futbol amerykański przerodziła się z pasji w działanie, które niesie za sobą realne korzyści wizerunkowe i pozwala na
stałe powiązanie marki Tarczyński ze świetnym, rodzinnym sportem oraz wydarzeniami
budowanymi w oparciu o wartości, które są kluczowe w działaniu naszej marki.
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Jacek Sutryk – Prezydent Miasta Wrocław
Panterom przyglądam się od wielu lat i, przyznaję, jestem pod wielkim wrażeniem. Przede wszystkim
dlatego, że w szybkim tempie zbudowano coś wielkiego z niczego. Grupa pasjonatów wykonała tytaniczną pracę, dzięki której dziś zespół ma wierne grono kibiców i sponsorów, przyciągając ich na efektowny Stadion Olimpijski. Klub świetnie funkcjonuje, jest widoczny w mieście i tworzy kapitalną alternatywę dla dyscyplin uchodzących w naszym kraju za bardziej tradycyjne. Panthers Wrocław, co ważne,
wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom ludzi młodych. Międzynarodowy Komitet Olimpijski również ten
fakt dostrzega, znacząco zmieniając program igrzysk i wprowadzając dyscypliny ewidentnie mające zainteresować ideą olimpijską młodsze grono odbiorców. Wielkie gratulacje za zdetronizowanie ekipy z
Białegostoku i całokształt działalności. Będę wyczekiwał kolejnych efektownych zwycięstw.

Wojciech Gęstwa – Dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu
oraz Maratonu Wrocławskiego
Z Panthers Wrocław jestem związany przede wszystkim zawodowo: to na Stadionie Olimpijskim ekipa tych drapieżników znalazła swój dom. Razem z drużyną i chyba wszystkimi mieszkańcami jesteśmy
bardzo dumni z faktu, że Mistrzostwo Polski wróciło do Stolicy Dolnego Śląska! Tym bardziej cieszy nas
fakt, że decydujący o losach tytułu mecz odbył się na tak ciekawym obiekcie z wspaniałą historią jak
nasz stadion. Jeśli miałbym oceniać funkcjonowanie Klubu, to moim zdaniem najlepszym miernikiem
działalności są zamierzone i osiągnięte sukcesy: w tym wypadku powrót na mistrzowski tron był w planach i udało się te założenia wypełnić w stu procentach! Trzymam teraz mocno kciuki za dalsze wielkie
zwycięstwa, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej!
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Igor Gajic- Komisarz Pucharu Europy CEFL
Panthers Wrocław są jednym z kluczowych klubów Pucharu Central European Football League Championship, który jest międzynarodowym turniejem dla europejskich drużyn futbolu amerykańskiego. To przyjemność i przywilej pracować z nimi przez ostatnie lata i budować świetną relację. Bardzo nas cieszy, że możemy oglądać ich rozwój do bycia jedną
z najlepszych drużyn i organizacji w Europie. Panthers Wrocław przykładają wielką uwagę
do promocji, a ich mecze domowe są świetnie zorganizowane i wykonane.

Dean Dalton – NFL Alumni International Director of Sport Events
To był zaszczyt, by reprezentować NFL Alumni w czasie wrocławskiego Polish Bowl. W czasie moich lat pracy w NFL wiele wydarzeń na najwyższym poziomie, w tym wiele Super
Bowl. Mecz we Wrocławiu był zorganizowany perfekcyjnie od momentu mojego przyjazdu na Stadion Olimpijski po zakończenie spotkania. Poziom sportowy był bardzo wysoki
i było to naprawdę spektakularne wydarzenie. Sztab i trenerzy Panthers Wrocław są pełni pasji, a zawodnicy ciężko pracują, by stale się rozwijać. Panthers są znakomitym przykładem tego, jak futbol w Polsce rozwinął się w tak krótkim czasie. Jestem pod wrażeniem
poziomu operacyjnego i organizacyjnego wrocławskiego klubu. Wszystko jest robione we
właściwy sposób zaczynając od kadry zarządzającej, przez działania operacyjne po fenomenalny obiekt meczowy i infrastrukturę.
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Panthers Wrocław to również:
50 aktywnych zawodniczek żeńskich sekcji Softball oraz Lacrosse

Puchar Polski
2016

2 0 17

Mistrzostwo Polski
Puchar Polski

2 0 17

Wicemistrzostwo Polski
2018

Puchar Polski
2 019

20

Puchar Polski
20
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Panthers Wrocław to również:
50 aktywnych zawodniczek żeńskich sekcji Softball oraz Lacrosse

2015

Występ zawodniczek
w Reprezentacji
podczas LAX Prague Cup

2017

Występy zawodniczek
w Reprezentacji Polski
podczas The World Games 2017

2018

Zwycięstwo w turnieju
Budapest New Years Cup

2018

Pierwsze miejsce w turnieju
Lax in the box Drezno

2018

Udział zawodniczek
w Reprezentacji Polski
podczas Mistrzostw Europy U21

2019

Występ zawodniczek
w Reprezentacji Polski
podczas LAX Prague Cup

2021

Wicemistrzostwo Polski
Polskiej Ligi
Lacrosse Kobiet
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Kontakt z klubem
Maciej Jackowski
maciej@pantherswroclaw.com
tel. +48 536 088 077

www.facebook.com/pantherswroclaw

Ostateczne kwoty zostaną ustalone we właściwym wzorze umowy. Wszystkie ceny podane są w kwotach netto.
Niniejsza koncepcja została przygotowana przez Panthers Wrocław Sp. z o.o. Przedstawione informacje i treści są własnością prawną i intelektualną Klubu są chronione prawami
autorskimi. Dokument jest poufny i przeznaczony jedynie dla osób będących pracownikami lub współpracownikami organizacji do której została bezpośrednio skierowana. Jego
zawartość nie może być kopiowana, używana, dystrybuowana ani wykorzystywana, ani jako całość, ani w częściach bez pisemnej zgody Klubu.

