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Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę współpracy biznesowej.
Proponując włączenie Państwa przedsiębiorstwa do grona Partnerów
Grupy Azoty Unii  Tarnów w ramach programu UNIA Sport&Business
jesteśmy przekonani,  że ta współpraca przyniesie konkretne korzyści
biznesowe, a oferowany szeroki pakiet świadczeń reklamowych będzie
doskonałą formą promocji.  Zapewniamy profesjonalne świadczenia
marketingowe, które mogą służyć rozwojowi Waszych firm - promocji,
budowania relacji ,  pozyskiwania wartościowych kontaktów oraz
kreowania wizerunku. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej
relacji  biznesowej,  dostosowując ofertę,  jej  detale i  specjalne pakiety
bezpośrednio do Państwa osobistych wymagań. W Grupie Azoty Unii
Tarnów każdego traktujemy z szacunkiem, a w przypadku nawiązania
współpracy angażujemy się w projekt na maksimum możliwości.  Jesteśmy
przekonani,  że oferta naszego Klubu spełni  wszelkie oczekiwania i
pozwoli  na realizowanie działań z zakresu Corporate Social
Responsibil ity.  Nasz Klub wyróżniają:  rozsądne gospodarowanie środkami,
przemyślane inwestycje,  rozwój bazy szkoleniowej oraz stabil izacja.
Nieustanny rozwój Klubu na płaszczyznach sportowych i  organizacyjnych
może mieć miejsce tylko dzięki  wsparciu Partnerów. Liczymy, że z
Państwa pomocą wspólnie - i  już wkrótce - sięgniemy po kolejne sukcesy 

Zarząd JASKÓŁKA TARNÓW Sp. z o.o.



Jako Grupa Azoty Unia Tarnów koncentrujemy się przede
wszystkim na realizacji celów sportowych, patrzymy z

optymizmem w przyszłość, stawiając przed sobą coraz wyższe
cele. Niezwykle ważne są dla nas również aspekty związane ze

społeczną odpowiedzialnością biznesu, dlatego jedną z mocniej
wybrzmiewających idei w strategii rozwoju klubu jest

koncentracja na rozwoju młodych, lokalnych talentów. Pragniemy
zadbać o rozwój małopolskiej młodzieży w wieku szkolnym.

Dodatkowo planujemy stworzyć grupę dedykowaną dzieciom, która
poprzez ciekawą formę zajęć opartą na zabawie, będzie zachęcała
do uprawiania sportu, aktywności fizycznej, spędzania czasu poza

ekranami monitorów. Wierzymy, że pośród naszej społeczności
jest wiele młodych talentów, którym jako klub możemy pomóc w

rozwoju ich potencjału. Wśród mieszkańców Tarnowa propagujemy
zdrowy tryb życia i  sportową rywalizację z zasadami FAIR PLAY.

Ludzie z regionu odgrywają w naszej organizacji ogromną rolę.
Ciągle rozbudowujemy bazę, wdrażamy nowe rozwiązania,

umacniamy naszą markę, Dążymy do tego, by Małopolska stała się
ośrodkiem piłki ręcznej w szerokim ujęciu przy jednoczesnej

kontynuacji tradycji Zakładowego Klubu Sportowego Unia z
tarnowskich Mościc.

 
 



Grupa Azoty Unia Tarnów -
rosnąca potęga w Małopolsce

Rok założenia - 1960 r.
Debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej - 1991 r
Jedyny klub w PGNiG Superlidze w Małopolsce
Jedna z najwyższych frekwencji na meczach PGNiG Superligi
Średnia oglądalność meczów w TVP Sport - 65 tys. osób

Plany i cele:
Zbudowanie topowego zespołu piłki ręcznej
Awans do europejskich turniejów
Świadomy rozwój naszej marki w świecie sportu, a także poza nim
Angażowanie społeczności lokalnej w działania klubu
Budowa stabilnej przyszłości klubu
stawianie na zawodników szkolonych przez klub
Szkolenie i rozwój młodzieży z regionu



NASZA MARKA
W 2021 roku, po 10 latach , do nazwy tarnowskiej drużyny piłki ręcznej
przywróciliśmy historyczną „Unię” oraz symboliczną Jaskółkę, jednak w
zdecydowanie odświeżonej i odważnej formie. Projektantem naszego znaku oraz
ogólnie pojętego key visual’u jest ceniony w swojej branży Jakub Malicki.
Wspólnie udało nam się stworzyć znak nowoczesny, prosty i ponadczasowy. W
naszym odczuciu jest to jeden z bardziej wyróżniających się znaków w polskim
sporcie, starannie dopracowany i nieprzypadkowy. 

Po 2 sezonach w PGNiG Superlidze, jako w pełni profesjonalny i nieustannie
rozwijający się klub z szeroką wizją i ambitnymi planami, zapragnęliśmy okazać
szacunek do tradycji i wrócić i do tego, co jest nam znane najlepiej i z czym od lat
jesteśmy kojarzeni – do Unii z tarnowskich Mościc.
Sama Unia nie jest jednak kompletna bez symbolu Jaskółki, tak silnie związanym
ze sportem w Tarnowie, a przede wszystkim dzielnicą Mościce. Jaskółkę w swoim
logo mają nie tylko tarnowskie kluby sportowe z wieloletnią tradycją, lecz także
nasz dom, Arena Jaskółka oraz nasz Główny Partner, Grupa Azoty. Jaskółka wróciła
do naszego logo, wskazując na przywiązanie do tradycji.



Unikalnym symbolem naszej marki jest jaskółka inspirowana motywem
wykorzystywanym przez Mościckie kluby sportowe. Splata tradycję z
nowoczesnością, jest minimalistyczna i ma ponadczasowy wydźwięk. Piłka ręczna
to dynamika, szybkość i energia – taka właśnie w założeniu miała być również nasza
Jaskółka. Pragnęliśmy odświeżyć jej wizerunek i stworzyć znak, który odda cechy
naszego zespołu. Układ ciała jaskółki przypomina ustawienie 7 zawodników na
boisku, a jej konstrukcja składa się z 7 trójkątów, odpowiadających każdej pozycji, z
których głowa (pozycja bramkarza) jest w przestrzeni negatywowej.

W nowym logo Unii jaskółka została wyrysowana w minimalistycznym stylu. Jej
sylwetka składa się z siedmiu trójkątów, które nawiązują do ustawienia drużyny
szczypiorniaka na boisku. Są więc skrzydła rozłożone niczym pozycje skrzydłowych,
pomiędzy nimi obrotowy i rozgrywający, a także bramkarz uwieczniony w postaci
głowy ptaka wcinającej się w przestrzeń negatywową znaku.



NASZA MISJA

NASZA WIZJA

NASZE CELE

zarówno jako klub Grupa Azoty Unia Tarnów, a także jako grupa jego zaangażowanych Partnerów należących do programu UNIA Sport&Biznes pragniemy
popularyzować dyscyplinę piłki ręcznej, osiągać kolejne sukcesy oraz umożliwiać rozwój młodym zawodnikom z regionu. Program UNIA Sport&Biznes to
jednak coś więcej - pragniemy dać lokalnym przedsiębiorcom możliwość nawiązania kontaktów biznesowych i wspierania nie tylko klubu, ale także siebie
nawzajem. Okazją do nawiązania bliższych relacji dla członków programu UNIA Sport&Biznes są nie tylko mecze drużyny Jaskółek, ale także cyklicznie
organizowane kwartalne spotkania spotkania dla Partnerów klubu.

UNIA Sport&Biznes jako grupa dużych i małych przedsiębiorców z regionu, których połączyła wspólna pasja do sportu. Program biznesowy dający jego
członkom szereg korzyści - od przynoszących realne efekty "szytych na miarę" świadczeń sponsorskich aż do wymiany wartościowych kontaktów
biznesowych podczas spotkań networkingowych.

Zrzeszenie przedsiębiorców z pasją do sportu, którzy tak jak my pragną popularyzować piłkę ręczną zarówno w regionie, jak i na arenie ogólnopolskiej
Organizacja kwartalnych spotkań integracyjno-networkingowych dających możliwość nawiązania kontaków biznesowych a także pozwalających na
ciekawe spędzenie czasu w gronie sympatyków klubu
Optymalizowanie oferty sponsoringowej do potrzeb Partnerów programu UNIA Sport&Bizes tak, aby przynosił on jak najwięcej wymiernych korzyści dla
Państwa biznesu 



UNIA SPORT&BIZNES - KORZYŚCI DLA BIZNESU

POWIĄZANIE Z MARKĄ GRUPA AZOTY UNIA TARNÓW

MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWE

KANAŁY KOMUNIKACJI (KLUBOWE SOCIAL MEDIA)

EKSPOZYCJE REKLAMOWE

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ZAWODNIKÓW

DZIAŁANIA PR NA RZECZ SPONSORA



z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT,

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na
działalność sportową, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z ULGI SPONSORINGOWA WPROWADZONA PRZEZ POLSKI ŁAD

Ulga sponsoringowa to ulga podatkowa dla przedsiębiorców, którzy wspierają działalność społecznie użyteczną (CSR). 
Pozwala przedsiębiorcy rozliczyć 150% kosztów poniesionych na działalność sportową czy kulturalną.

W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:
100% jako koszt uzyskania przychodów,

50% jako odliczenie w ramach ulgi.



POTENCJAŁ WSPÓŁPRACY

SOCIAL MEDIA (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, TIKTOK) - PONAD 13
TYSIĘCY OBSERWUJĄCYCH
 
ZASIĘG POSTÓW - ŚREDNIO PONAD 200 TYSIĘCY MIESIĘCZNIE

POTENCJAŁ ZASIĘGU - PONAD 80 MLN

STRONA INTERNETOWA - ŚREDNIO  20 TYSIĘCY ODSŁON MIESIĘCZNIE

MIESIĘCZNY EKWIWALENT REKLAMOWY - PONAD 1,5 MLN ZŁ

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI REKLAMOWYCH W MEDIACH - PONAD 8 MLN ZŁ
(PRASA > 3 MLN ZŁ, INTERNET > 4 MLN ZŁ, TELEWIZJA > 1,2 MLN ZŁ)

TVP SPORT I EMOCJE.TV - TRANSMISJE NA ŻYWO I RELACJE (ŚREDNIA
OGLĄDALNOŚĆ MECZU W TVP SPORT: PONAD 65 TYS. OSÓB

BAZA GRUPY DOCELOWEJ - SZCZEGÓŁOWA BAZA DANCYH

PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN ZNAJDUJE SIĘ 
W TOP20 DYSCYPLIN GENERUJĄCYCH

NAJWYŻSZE WARTOŚCI DLA SPONSORÓW.
WARTOŚĆ MEDIOWA PIŁKI RĘCZNEJ

WYNIOSŁA 83 639 205 PLN



77 %

23 % PRACUJĄCY U PRACODAWCY: 48 %
UCZEŃ/STUDENT: 36 %

ŚREDNIA WIEKU: 31 LAT

STATUS ZAWODOWY:

PROFIL KIBICA - GRUPA DOCELOWA

WYŻSZE: 46 %
ŚREDNIE: 38 %

NAJLICZNIEJSZA GRUPA KIBICÓW: OSOBY
W WIEKU 18-34 LATA (43%)

POZIOM WYKSZTAŁCENIA:

Według raportu przygotowanego przez Sponsoring Insight w  2021 roku wśród klubów PGNiG Superligi Grupa Azoty Unia Tarnów
zajęła 4. miejsce pod względem wartości ekspozycji sponsoringowych.

styczeń 2021:  97 474, 20 zł
sierpień 2021: 236 355, 20 zł

Wartość ekwiwalentu reklamowego (AVE):



Zwiększy świadomość Państwa marki
Umocni wizerunek prężnej firmy w branży
Gwarantuje zwrot z inwestycji
Zapewni najlepszą ekspozycję i dotarcie do
Państwa odbiorcy

C S R

PRZEJRZYSTE ZASADY WSPÓŁPRACY

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER OFICJALNY 

PARTNER WSPIERAJĄCY 

PARTNER SUPER PREMIUM

PARTNER PREMIUM

PARTNER

INDYWIDUALNIE DOBRANY PAKIET: MOŻLIWOŚĆ WYBORU WSPIERANEJ AKCJI

Rozwój biznesowy
klubu

Działania CSR

Szkolenie dzieci i
młodzieży

Pierwszy zespół
Unii



NARZĘDZIA REKLAMOWE

BANDY I TABLICE LED
BANDY STATYCZNE BRANDING NA STROJU DZIAŁANIA PROMOCYJNE

(KONKURSY, RABATY)

TABLICE SPONSORSKIE EKSPOZYCJA NA PARKIECIE CAM CARPETS



PRAWA WIZERUNKOWE BILETY I USŁUGI H0SPITALITY EKSPOZYCJA W KLUBOWYCH
SOCIAL MEDIACH

WSPÓLNE DZIAŁANIA CSREKSPOZYCJA MARKI W STREFIE VIPBRANDING NA MATERIAŁACH
POLIGRAFICZNYCH



ŚWIADCZENIA SPONSORSKIE

TYP WSPÓŁPRACY CENA NETTO/MIESIĄC

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER OFICJALNY

PARTNER WSPIERAJĄCY 

PARTNER SUPER PREMIUM 

PARTNER PREMIUM 

PARTNER

DO NEGOCJACJI

OD 5 000 PLN

OD 2 500 PLN

OD 1 500 PLN

OD 1 000 PLN

OD 500 PLN

Każda nowa współpraca jest dostosowywana indywidualnie do
potrzeb Partnera. Poniższa tabela prezentuje globalny zakres

świadczeń, niemniej jednak istnieje możliwość negocjacji oraz
spersonalizowania oferty.

W załączniku prezentujemy Państwu proponowane świadczenia
marketingowe w zależności od wybranej oferty



JASKÓŁKA TARNÓW Sp. z o.o.
ul. Traugutta 3B
33-100 Tarnów

REGON: 380555930
NIP: 8733267298
KRS: 0000737328

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

STANISŁAW PIWOWARSKI
Prezes Zarządu

biznes@unia-tarnow.pl

+ 48 600 877 177

TOMASZ WROŃSKI

MACIEJ HOŁDA

PAWEŁ BIEŚ NATALIA FRONK
Specjalista ds. public relations

+ 48 507 174 505

RADOSŁAW KOSIBA
Specjalista ds. marketingu

+ 48 660 222 926

marketing@unia-tarnow.pl

+ 48 535 767 041

+ 48 798 264 581

+ 48 887 600 088


