Wprowadzenie
■ Nowodworska Liga Futbolu to rozgrywki piłkarskie odbywające się na hali
sportowej w Nowym Dworze Mazowieckim. W lidze mogą brad udział zarówno
drużyny firmowe jak i zespoły amatorskie. Jedna runda rozgrywek trwa 3 lub 4
miesiące. W jednym roku odbywają się 2 rundy rozgrywek.
■ Raz w roku mistrzowie ligi jadą reprezentowad nasze rozgrywki w Amatorskich
Mistrzostwach Polski w Gostyniu.
■ Planowany start rundy jesiennej w 2020 roku – 8 listopada.

■ W poprzedniej rundzie w rozgrywkach występowało 16 drużyn. Każdy zespół
może zgłosid maksymalnie 15 zawodników.
■ W każdy dzień ligowy na hali pojawia się około 500-600 osób, które są
bezpośrednimi odbiorcami Państwa reklam.
■ Partnerami Nowodworskiej Ligi Futbolu są m.in. EcoWipes, Holi Gym&Fitness,
Tachi Sush, Multiglas i Omega IT Consulting.
■ Patronem medialnym ligi jest Tygodnik Nowodworski, w którym co tydzień
ukazują się relacje z rozgrywek.

■ Oficjalna witryna rozgrywek to
www.nowodworskaliga.pl. Na stronie znajdują się
wyniki meczów, opisy spotkań, skróty video oraz
klasyfikacje indywidualne. Jest również specjalna
sekcja przeznaczona sponsorom/partnerom
rozgrywek.

■ Liga posiada konta w mediach
społecznościowych – Facebook, Youtube,
Instagram.
■ Ligę wspiera Grzegorz Jędrzejewski występujący
na co dzień jako bramkarz w popularnym
programie telewizyjnym „Turbokozak”.
Zapowiedzi meczów są także nagrywane przez
znanych komentatorów sportowych.

Miejsce rozgrywek
Od sezonu Jesień 2020 rozgrywki EcoWipes NLF odbywają się na hali NOSIR
zlokalizowanej przy ulicy Sportowej 66 tuż przy stadionie Świtu Nowy Dwór
Mazowiecki. Obiekt niedawno przeszedł kompletną renowację, m.in. została
wymieniona nawierzchnia. Kompleks składa się z:
■ wielofunkcyjnej hali sportowej z trybunami
■ szatni z zapleczem sanitarnym
■ gabinetów rehabilitacyjnych i sal konferencyjnych

Przy obiekcie znajduje się przestronny parking.

Zasięgi w social mediach
Facebook:
■ 2368 obserwujących (stan na 05.10.2020)

■ spot promocyjny uzyskał liczbę wyświetleń większą niż 10
tysięcy, a zasięg tego posta wyniósł ponad 21 tysięcy
■ bardzo dużym zaangażowaniem cieszą się głosowania
na MVP tygodnia i najładniejszego gola tygodnia – średnie
zasięgi wynoszą 4-5 tysięcy, najlepszy ponad 9 tysięcy
Instagram
■ 3456 fanów (stan na 05.10.2020)
Youtube (tu umieszczamy skróty wszystkich meczów)

■ łączna liczba wyświetleń – 60 900 (stan na 05.10.2020)

Aktywności w mediach społecznościowych
■ Głosowanie na MVP Tygodnia - kibice wybierają najlepszego
zawodnika danego tygodnia spośród pięciu graczy znajdujących się
w „Piątce Tygodnia”. Głosowanie trwa od poniedziałku do środy.

■ Głosowanie na Gola Tygodnia - kibice wybierają najładniejszą
bramkę danego tygodnia rozgrywek spośród pięciu nominowanych
trafień przez organizatorów rozgrywek. Głosowanie trwa od środy
do piątku.
■ Skróty wszystkich meczów na oficjalnym kanale youtubowym
rozgrywek
■ Relacje zdjęciowe w formie galerii na facebooku i instagramie

■ Zapowiedzi meczów nagrywane przez znanych dziennikarzy
sportowych oraz osoby związane z miastem Nowy Dwór
Mazowiecki
■ Wywiady z zawodnikami na oficjalnym kanale ligi na youtubie

Strona internetowa – www.nowodworskaliga.pl
■ Na stronie kibice oraz zawodnicy mogą znaleźd aktualną
tabelę, terminarz oraz wyniki wszystkich meczów
■ Na stronie znajdują się również krótkie opisy meczów wraz ze
skrótami video
■ Co tydzień na stronie znajduje się obszerne podsumowanie
całej niedzieli
■ Na stronie prowadzone są również klasyfikacje indywidualne,
takie jak np. klasyfikacja strzelców

Pakiet sponsorski
■ nazwa i logo firmy pojawią się na wszystkich materiałach reklamowych
rozgrywek (banery, ulotki, rollupy itd.) jako sponsor rozgrywek,
■ firma reklamuje się podczas trwania rozgrywek poprzez wywieszenie banera,
rozstawienie roll-upa lub stworzenie stoiska (rozgrywki odbywają się 4 razy w
miesiącu w każdą niedzielę w godzinach 10-18),
■ logo firmy znajdzie się na koszulkach/dresach organizatorów rozgrywek,
■ logo firmy obecne jest na stronie internetowej rozgrywek
www.nowodworskaliga.pl w sekcji poświęconej sponsorom i partnerom ligi
■ firma będzie wspominana jako sponsor w postach oraz grafikach
udostępnianych w oficjalnych profilach Nowodworskiej Ligi Futbolu w social
media (Facebook, Instagram)

■ logo firmy będzie uwzględniane w skrótach meczów, materiałach video oraz
filmach promocyjnych Nowodworskiej Ligi
■ reklama firmy będzie wyświetlana na telebimie znajdującym się przed
wejściem na halę sportową
■ sponsorstwo tytularne – negocjacje indywidualne (przez ostatni rok sponsorem
tytularnym rozgrywek była firma EcoWipes)

Pakiet partnerski
■ firma reklamuje się podczas trwania rozgrywek poprzez
wywieszenie banera, rozstawienie roll-upa lub stworzenie stoiska
(rozgrywki odbywają się 4 razy w miesiącu w każdą niedzielę w
godzinach 10-16)
■ logo firmy obecne jest na stronie internetowej rozgrywek
www.nowodworskaliga.pl w sekcji poświęconej partnerom ligi

■ firma będzie wspominana jako partner w postach oraz
grafikach udostępnianych w oficjalnych profilach
Nowodworskiej Ligi Futbolu w social media (Facebook,
Instagram)
■ nazwa i logo firmy pojawia się na wszystkich materiałach
reklamowych rozgrywek (banery, ulotki, rollupy itd.) jako partner
rozgrywek

Wsparcie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
■ Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest jednym z partnerów
Nowodworskiej Ligi Futbolu.
■ Burmistrz Miasta, Pan Jacek Kowalski, jest obecny na
rozpoczęciu oraz zakończeniu rozgrywek.

Partnerzy NLF
■ EcoWipes – sponsor tytularny

■ Holi Gym&Fitness
■ Tygodnik Nowodworski
■ Multiglas
■ NOSIR
■ Restauracja Ka jak Kawiarnia

■ Tachi Sushi
■ Fizjohed

Kontakt

Maciej Zaręba - 600 313 818

Jacek Ciszewski - 783 998 676

kontakt@royalsports.pl

