
WARSZAWA
HUTNIK



KLUB
WIELOSEKCYJNY
Hutnik Warszawa to jeden z nielicznych
klubów sportowych w stolicy, posiadający
sekcje w różnych dyscyplinach na wielu
poziomach rozgrywek.



MŁODZI SPORTOWCY
Hutnik Warszawa zajmuje się szkoleniem
dzieci i młodzieży w takich dyscyplinach,
jak piłka nożna, siatkówka, czy
koszykówka.



PIŁKA NOŻNA
Kluczową dla  klubu dyscypliną jest piłka
nożna, obecnie w ramach sekcji
prowadzone są dwie drużyny seniorskie w
IV lidze i lidze okręgowej.



HISTORIA 
I TRADYCJA
Hutnik Warszawa jako jeden z nielicznych
klubów w Warszawie przetrwał
transformację ustrojową, od ponad 60 lat
budując potencjał sportowy stolicy.



IMPREZY SPORTOWE
Hutnik Warszawa jest także kreatorem
wydarzeń sportowych. Najbardziej
rozpoznawalnym jest Przeszkodowy Bieg
Hutnika, który jest jedyny biegiem o tym
charakterze, odbywającym się w czynnym
zakładzie produkcyjnym.



PRZYSZŁOŚĆ
Obecnie historyczne tereny Hutnika Warszawa są w
trakcie rewitalizacji. Do końca 2020 roku przy
Marymonckiej 42 ma powstać nowoczesny kompleks
sportowy, którego użytkownikiem będzie "Duma
Bielan".



IMPREZY PARTNERSKIE
Hutnik Warszawa nie tylko organizuje własne imprezy, ale jest
także partnerem wielu wydarzeń sportowych, m.in.
największego cyklu kolarstwa szosowego. W 2021 roku, klub
będzie jednym z partnerów Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie
sportu, co daje dodatkowe płaszczyzny do promocji.



ORGANIZACJA WYDARZEŃ
Klub Hutnik Warszawa organizuje dla partnerów
komercyjnych i  samorządowych nie tylko wydarzenia
sportowe, ale także z zakresu sztuki, czy kultury.
Każde wydarzenie jest dostosowane do oczekiwań i
potrzeb zleceniodawcy.



AKCJE SPOŁECZNE
Klub Hutnik Warszawa angażuje się w akcje społeczne,
charytatywne (akcje pomocowe), jak również
uczestniczy w wydarzeniach patriotycznych, stawiając
na szeroko pojętą edukację oraz uwrażliwianie
odbiorców swoich zadań.



BRANDING PRODUKTÓW
Hutnik Warszawa wyznacza trendy w kontekście
brandingu produktów. Jako jeden z pierwszych klubów
wprowadził na rynek własną kawę. Klub  ma w swojej
ofercie piwo, ale także bardziej klasyczne gadżety jak
koszulki, bluzy czy spodnie. Oferta brandingowa
dostępna jest także dla wszystkich partnerów klubu.



WŁASNA RESTAURACJA
Hutnik Warszawa jako jeden z niewielu klubów w Polsce
posiada własną restaurację, stanowiącą płaszczyznę do
spotkań zarówno o charakterze prywatnym, jak i
zawodowym.



WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI
PODMIOTAMI
Hutnik Warszawa w swojej działalności współpracuje z
dużymi podmiotami, jak i lokalnymi firmami, a także
samorządem, dostosowując swoją ofertę do specyfiki
działalności różnych partnerów.



MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Hutnik Warszawa prowadzi aktywną komunikację w
mediach społecznościowych, będąc jednym z liderów
tego typu działań w regionie.



FACEBOOK
Klubowy Facebook śledzi niemal 10 tysięcy osób, a
średnie zasięgi postów wynoszą kilkanaście tysięcy, co
jak na lokalny klub sportowy należy do ewentementów.



MAGAZYN KLUBOWY
Klub jako jeden z nielicznych wydaje bezpłatny magazyn
w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy, co stanowi
ekskluzywną formę prezentacji działalności oraz
partnerów.



STRONA WWW
Portal internetowy klubu w opinii wielu rankingów
uchodzi za wzorcowy. Średnia oglądalność serwisu
wynosi ponad 30 tysięcy odsłon miesięcznie.



KIBICE
Mecze Hutnika Warszawa śledzi średnio 400-500
kibiców, co na obecnym poziomie rozgrywek stanowi
najwyższą frekwencję w lidze i jedną z najwyższych w
regionie. W wydarzeniach klubu uczestniczą całe
rodziny, seniorzy, niepełenosprawni.



EKWIWALENT REKLAMOWY
Klub stale obecny jest zarówno w lokalnych, jak i
sportowych mediach, generując średni ekwiwalent
reklamowy na poziomie 2-3 milionów złotych.



HUTNIK DLA BIZNESU
Hutnik Warszawa to klub, który dostosowuje się do
Twojego biznesu, tworzymy dedykowane oferty dla firm
i organizacji zainteresowanych reklamą poprzez sport.
Dostosowujemy się elastycznie do potrzeb Twojego
biznesu.



DOSTOSWUJEMY SIĘ DO
ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA
Pandemia koronawirusa wymusza wiele zmian,
potrafimy się do nich dostosować, organizując
wydarzenia zgodnie z reżimem sanitarnym, a część z
nich przenosząc do sieci.



ZESPÓŁ HUTNIKA
Zespół osób związanych z Hutnikiem
Warszawa to połączenie młodości i
doświadczenia, który nie boi się
podejmowania trudnych projektów i wyzwań.



ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY!

Wojciech Jurkiewicz
wiceprezes zarządu

tel. 695 730 369
w.jurkiewicz@hutnikwarszawa.pl

Przemysław Popek
wiceprezes zarządu

tel. 534 171 799
p.popek@hutnikwarszawa.pl


