
 

 

 

 

Sekcja piłki nożnej – oferta na sezon 

2016/2017 

Hutnik Warszawa 



 1957 roku – utworzono koło sportowe Hutnik;   

 1965 rok – pierwszy awans do III ligi, zmiana 

nazwy z HKS Warszawa na HKS Hutnik 

Warszawa; 

 1983 rok – pierwszy awans do II ligi (pod 

wodzą J. Engela) 

 1987 rok – największy sukces w historii klubu 

- juniorzy piłki nożnej zdobywają v-ce 

Mistrzostwo Polski  

 1992 rok – awans do 1/4 finału Pucharu 

Polski (w 1/8 finału wygrana z Lechem Poznań 

– Mistrzem Polski z tego sezonu); 

 2012 rok – Hutnik nie otrzymał licencji na grę 

w III lidze, powstał nowy podmiot - Spółka 

Sportowa Hutnik Warszawa Sp. z o.o., który 

rozpoczyna grę w B-klasie. 
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Piłkarski Hutnik - historia 



 6 miejsce w II lidze – sezon 

1992/93; 

 V-ce mistrzostwo Polski juniorów 

1987; 

 Historyczni trenerzy: Jerzy 

Engel, Janusz Wójcik, Andrzej 

Strejlau i Andrzej Zamilski; 

 Barwy Hutnika reprezentowali: 

• Legioniści – Grzegorz Szamotulski, 

Igor Kozioł; 

• reprezentanci kraju i aktualni 

menedżerowie Legii Warszawa – Marcin 

i Michał Żewłakowowie; 

 Rekord strzelecki w sezonie 

2012/13 (klasa B) – 18 zwycięstw, 

bilans bramek 188:0; 

 Obecnie zespół IV ligi. 
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Piłkarski Hutnik - osiągnięcia 



 Klub występuje w rozgrywkach IV 

ligi mazowieckiej (grupa 

południowa); 

 

 Na 3 kolejki przed końcem sezonu 

Hutnik zajmuje 4. miejsce w gronie 

18 zespołów (stan na dzień 3 

czerwca br.); 

 

 Zespół odniósł dotychczas 17 

zwycięstw, zaliczył 6 remisów oraz 8 

porażek (stan na dzień 3 czerwca 

br.); 

 

 Bilans bramkowy Hutnika Warszawa 

wynosi obecnie 59-45; 

 

 W rundzie wiosennej „Duma Bielan” 

doznała tylko 1 porażki  (0:3 z 

Mszczonowianką), przesuwając się w 

tabeli o 5 pozycji.  
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Sezon 2015/2016 w liczbach 



 

 

 

 Klub jako pierwszy na tym poziomie 

rozgrywek nawiązał współpracę z 

trenerem mentalnym Łukaszem 

Bujokiem; 

 

 Hutnik zawiązał też współpracę ze 

szkółką bramkarską Be A Star 

Wolfkeeper Academy; 

 

 Po słabszej serii klub pożegnał się z 

dotychczasowym szkoleniowcem 

Grzegorzem Sitnickim, a jego 

miejsce zajął Łukasz Choderski, 

pod wodzą którego zespół radzi 

sobie znacznie lepiej; 

 

 W meczu derbowym przeciwko 

Olimpii Warszawa na stadionie przy 

ul. Marymonckiej pojawiło się 600 

widzów – dawno niespotykana 

frekwencja na Hutniku. 
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Sezon 2015/2016 – kluczowe 

wydarzenia 



 

 

 

www.hutnikwarszawa.pl                  06 

Sezon 2015/2016 – stan na 

dzień 3 czerwca 2016 roku 



 

 211 publikacji w Internecie (zapowiedzi 

oraz relacje ze spotkań); 

 12 publikacji w prasie; 

 1 nagranie RTV; 

 3 relacje on-line w Internecie (we 

współpracy z Polską Telewizją Sportową); 

 Co daje łączny ekwiwalent reklamowy w 

kwocie 98 000 złotych*. 

*  Według cenników reklamowych na dzień 1 czerwca 2016 

 

W sezonie 2015/2016 piłkarski Hutnik Warszawa był  

bardzo widoczny w mediach, na co złożyło się: 
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Piłkarski Hutnik w mediach 



 

 

 

www.hutnikwarszawa.pl                  08 

Piłkarski Hutnik – szeroka 

ekspozycja w prasie lokalnej 



 

 

 

 

 2 artykuły w kwartalniku „Duma Bielan”; 

  5 emisji akcji plakatowych przed meczem; 

 189 postów na portalu Facebook.pl (ponad 

2300 fanów); 

  24 skróty spotkań na kanale klubowym na 

YouTube.pl ; 

 298 informacji na oficjalnej stronie 

HutnikWarszawa.pl; 

 65 materiałów prasowych (zapowiedzi i 

relacji spotkań wysłanych do mediów). 

 

 

W premierowym sezonie realizowano szereg działań 

promocyjnych wokół piłkarskiej drużyny Hutnika Warszawa. 
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Piłkarski Hutnik – kampania 

komunikacyjna w sezonie 2015/2016 



 Logo na przodzie/tyle koszulki i 

dresach meczowych; 

 Logo na oficjalnej stronie 

www.hutnikwarszawa.pl oraz 

informacja o nawiązaniu współpracy 

klubowej; 

 Reklamy na billboardzie na budynku 

klubowym lub bramie wjazdowej; 

 Logo na planszy tytułowej w 

materiałach video na kanale 

YouTube.pl; 
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Podstawowe świadczenia 

sponsorskie 



 Logo sponsora umieszczone na 

plakatach meczowych, które pojawiają 

się przed każdym meczem 

rozgrywanym na własnym boisku oraz 

kluczowych miejscach na Bielanach; 

 Logo sponsora umieszczane na 

programach meczowych, które 

rozdawane są na stadionie przed 

rozpoczęciem każdego meczu; 

 6 banerów reklamowych 

umieszczonych na stadionie; 

 Możliwość dystrybucji materiałów 

promocyjnych podczas meczów 

drużyny piłkarskiej Hutnika 

Warszawa. 
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Promocja meczowa i 

przedmeczowa 



 Możliwość zamieszczenia 

reklamy  

(1 strona A4) w czterech 

kolejnych wydaniach 

kwartalnika (nakład ok. 1200 

egzemplarzy); 

 Możliwość zamieszczenia w 

kwartalniku kuponów 

zniżkowych na produkty/usługi 

sponsora; 

 Możliwość zamieszczenia 

insertów sponsora w czterech 

kolejnych wydaniach 

kwartalnika; 

 Przekazanie sponsorowi 30 

egzemplarzy każdego wydania. 
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Wykorzystanie potencjału 

kwartalnika „Duma Bielan” 



 Zniżki na gadżety klubowe; 

 Bezpłatna sesja fotograficzna; 

 Możliwość wykorzystania wizerunku 

klubu do działań promocyjnych; 

 Obecność sponsora na wszystkich 

wydarzeniach i eventach, w których 

uczestniczy Hutnik Warszawa; 

 Logotyp sponsora na corocznym 

kalendarzu Hutnika Warszawa; 

    Kwota pakietu: do 

indywidualnego ustalenia. 
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Świadczenia dodatkowe  

dla sponsora 



 Dotarcie do nowej grupy 

potencjalnych klientów firmy; 

 Podniesienie rozpoznawalności 

oraz prestiżu firmy wśród 

społeczności związanej z 

klubem; 

 Budowa pozytywnego wizerunku 

firmy – wspierającej lokalny 

sport; 

 Dotarcie do nowych kontaktów 

biznesowych; 

 Możliwość wykorzystania 

wizerunku klubu oraz jego 

partnerów. 
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Korzyści wynikające ze 

współpracy sponsoringowej 



Kontakt: 

 

 
 Maciej Purchała    Jędrzej Karasek 

    Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu 

 

maciek@hutnikwarszawa.pl   jedrek@hutnikwarszawa.pl 

 

 

   Przemysław Popek 

   Koordynator ds. Sponsoringu 

   

   kom. 534 171 799 

   p.popek@projektkomunikacja.pl  

   

  



Zapraszamy do 

współpracy! 


