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16
wygranych meczów!

52 
punkty!

124
strzelone gole!

3,65
średnia strzelonych goli na mecz!

5
miejsce w lidze!
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Chcemy gonić
najlepszych

Nasz zespół, który jeszcze nie tak 
dawno pukał do drzwi Futsal 
Ekstraklasy, w ciągu zaledwie 
kilkunastu miesięcy stał się uznaną 
marką w sportowym światku. 
5 miejsce w kraju w poprzednim 
sezonie to wielki sukces naszego 
Klubu, Miasta Leszna i wszystkich 
firm oraz osób wspierających naszą 
działalność. Słowa uznania należą 
się całej drużynie i kadrze 
trenerskiej. 

Kolejny rok rośnie zainteresowanie 
futsalem w Lesznie, choć niestety 
w ubiegłym sezonie z uwagi na 
sytuację pandemiczną, kibice w 
ograniczonym zakresie mogli 
oglądać nasze mecze na żywo 
w Hali Trapez. Ponad 7 000 osób na 
co dzień śledzi regularnie nasz 
fanpage na Facebook-u, a nasze 
spotkania czy to w stacji nSport+, 
FAN TV, Telewizji Leszno czy w 
internecie na TVCOM ogląda 
jednorazowo parę tysięcy kibiców.

Do Leszna przyjeżdżają najlepsze 
futsalowe marki. Dyscyplina 
przyciąga coraz więcej kibiców
i sponsorów, coraz więcej informacji 
pojawia się w ogólnopolskich 
mediach. Wszystkie mecze 
Statscore Futsal Ekstraklasy 
transmitowane były w internecie. 

Wiele spotkań na żywo pokazywała 
stacja nSport+. Poza tym na 
futsalowej mapie kraju pojawiają 
się kolejne ośrodki. Swoje drużyny 
budują lub zamierzają budować 
uznane marki, takie jak Legia 
Warszawa, która w tym roku 
awansowała do ekstraklasy, Widzew 
Łódź czy Śląsk Wrocław. Od kilku lat 
jednym z czołowych klubów 
w ekstraklasie jest Piast Gliwice. 
Wiele wskazuje na to, że w Polsce 
dla futsalu jako dyscypliny 
nadchodzą czasy prosperity. 

Konsekwentnie dążymy do rozwoju 
samego klubu. Oprócz wyzwań 
natury sportowej, czekają nas także 
wyzwania organizacyjne. Klub 
będzie musiał być tak 
zreorganizowany, aby mógł stawić 
czoła wyzwaniom i wymogom 
Statscore Futsal Ekstraklasy, które 
z roku na rok stają się coraz wyższe. 
Staramy się, aby mecze ligowe
i pucharowe, które odbywają się
w Hali Trapez w Lesznie 
organizowane były na najwyższym 
poziomie. Musimy także sprostać 
wysokim wymaganiom telewizji 
transmitujących mecze ligowe
i pucharowe. Jesteśmy silnie obecni 
w mediach społecznościowych 
takich jak Facebook, Twitter, 
Instagram. 
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Materiały produkowane przez nasza 
telewizję klubową dostępne są na 
naszym klubowym kanale na 
Youtube. Już niebawem będziemy 
mocno widoczni także na Tik Toku, 
popularnej aplikacji internetowej. 
Na jesień planujemy start Magazynu 
Klubowego, w którym będziemy 
omawiać i komentować najbardziej 
aktualne i gorące wydarzenia 
futsalowe.  

Wchodząc 2 lata temu do futsalowej 
elity za cel strategiczny obraliśmy 
sobie zdobycie w ciągu trzech lat 
medalu Drużynowych Mistrzostw 
Polski. Być może nadchodzący 
sezon to czas, aby powalczyć
z najlepszymi zespołami w Polsce 
jak równy z równym. Zespół 
wzmocni trójka zawodników, która 
w znaczący sposób powinna 
podnieść jakość gry naszego 
zespołu. Jednym z nich będzie 
Douglas Neutzling Ferreira 
brazylijski zawodnik pochodzący
z Porto Alegre, który ma na swoim 
koncie występy w polskiej 
ekstraklasie m.in. w barwach takich 
zespołów jak Wisła Kraków czy 
Rekord Bielsko Biała. Douglas 
promował także futsal w Indiach, 
gdzie w serii pokazowych turniejów 
grał obok tak słynnych zawodników 
jak Ronaldinho, Falcao, Deco czy 
Hernan Crespo. 

Oprócz liderów wprowadzamy także 
do drużyny młodych zawodników
z naszego Regionu. W ubiegłym 
sezonie miejsce w składzie 
wywalczył sobie 20-latek 
pochodzący z Rawicza Rajmund 
Siecla. W tym o skład powalczą 
m.in. 19-letni Orfeusz Jarożek
z Gostynia, 18-letni Fryderyk 
Maciejewski z Pępowa czy 17-letni 
Mikołaj Wachowiak z Kościana.

Przed nami wyzwania, przy 
realizacji których potrzebujemy 
wsparcia finansowego. Dziękując 
Sponsorom za współpracę w 
zakończonym sezonie, zapraszam 
na kolejny 2021/22 , który 
zainaugurujemy w Warszawie
w meczu z Legią. Chcemy gonić 
najlepszych i dalej poprawiać jakość  
naszej gry, sprawiając naszym 
kibicom radość i satysfakcję. 
Wszystko jest na dobrej drodze.
W małym Lesznie drzemie duży 
potencjał i zamierzamy go w pełni 
wykorzystać. 

Paweł Mrozkowiak
Prezes KS Futsal Leszno

oglądaj nas na:
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Szanowni 
Państwo

Stowarzyszenie Klub Sportowy 
Futsal Leszno w ciągu 7-letniej 
swojej działalności, dokonało rzeczy 
naprawdę niezwykłej, najpierw 
awansując do Futsal Ekstraklasy, 
a w poprzednim sezonie zajmując 
5 miejsce w kraju. Do Leszna 
przyjeżdżają najlepsze futsalowe 
zespoły w Polsce, a mecze 
transmitowane są w ogólnopolskich 
telewizjach takich jak nSport+ czy 
TVP Sport,  co stwarza nowe 
możliwości promocji Leszna 
i przynosi mieszkańcom naszego 
Miasta duży poziom emocji. 

Klub pokazuje nie tylko duże 
zaangażowanie i pozytywną 
energię, ale przede wszystkim 
dojrzałość organizacyjną. Z punktu 
widzenia miasta, to niezwykle 
ważna cecha. Wydatkując pieniądze 
publiczne, chcemy mieć pewność 
ich dobrego przeznaczenia. Klub 
w swoich dotychczasowych 
działaniach pokazał, że warto 
wspierać jego inicjatywy. 

Należy podkreślić, że Klub Sportowy 
Futsal Leszno skutecznie pozyskuje 
finansowanie od komercyjnych 
podmiotów, zwiększa zasięgi 
oglądalności czy profesjonalnie 
zarządza komunikacją, za pomocą 
nowoczesnych narzędzi. 

Miasto nie tylko trzyma kciuki za 
realizację planowanych zamierzeń, 
ale w dalszym ciągu, na miarę 
swoich możliwości, będzie 
wspierało ich realizację. Zachęcam 
również firmy do korzystania 
z promocji za pośrednictwem klubu 
Futsal Leszno. Futsal w Lesznie 
okrzepł i stał się dyscypliną będącą 
stałą częścią sportowego świata 
leszczyniaków. Coraz bardziej 
emocjonującą. 

Sukcesy sportowe są tego 
najlepszym dowodem. Dla Miasta to 
bardzo wartościowa inwestycja. 
Jestem przekonany, że także w 
wymiarze biznesowym będzie to 
dobre narzędzie promocji 
produktów i usług leszczyńskich 
przedsiębiorców. 

Życzę klubowi powodzenia 
w nowym sezonie i utrzymania 
wysokiego poziomu sportowego. 
Do zobaczenia!

Łukasz Borowiak
Prezydent Miasta Leszna
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Klub Biznesu - nasi Partnerzy 

SPONSOR TYTULARNY: SPONSOR GENERALNY: SPONSOR STRATEGICZNY:

SPONSORZY PREMIUM:

SPONSORZY GŁÓWNI:
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Kadra 

Noel
Charrier

Jakub
Pindara

Mateusz
Lisowski

Adrian
Niedźwiedzki

Kacper
Konopacki

Piotr
Pietruszko

Michał
Bartnicki

Jakub
Molicki

Sebastian
Wojciechowski

Rajmund
Siecla

Hubert
Olszak

???
???

???
???

???
???

???
???
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Futsal
w mediach
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Sponsor TYTULARNY
ustalenia indywidualne 

Sponsor GENERALNY
Miasto Leszno - ustalenia indywidualne

Pakiety
sponsorskie

Sponsor GŁÓWNY – 1 pakiet
 oficjalny tytuł „Sponsora Głównego”
 logo na koszulce w centralnym miejscu
 logo na odzieży sportowej używanej przez zawodników klubu (koszulki 

rozgrzewkowe, dresy, bluzy  itp.)
 reklama firmy jako sponsora głównego klubu na bilboardach w Lesznie, 

Gostyniu, Rawiczu i Kościanie (cały sezon)
 logo na biletach wstępu na meczach
 logo na wszystkich materiałach reklamowych produkowanych przez klub
 możliwość preferencyjnego zakupu akcji w przypadku powołania Sportowej Spółki 

Akcyjnej
 raz na kwartał spotkanie klubowe z Zarządem i kluczowymi sponsorami 
 logo na reklamach lead podczas meczów w Hali Trapez
 przygotowanie specjalnego filmiku reklamowego
 logo w każdym materiale video i transmisjach realizowanych przez nasz klub na 

wyłączność ze  Sponsorem Tytularnym, Generalnym i Strategicznym (magazyn 
futsalowy, skróty meczów, kulisy itp.)

 logo na oficjalnym plakacie meczowym, w centralnym miejscu oraz programie 
zawodów

 prezentacja przez konferansjera w trakcie meczu - 2 x
 możliwość emisji reklamy dźwiękowej w trakcie meczu - 2x
 logo na ściance konferencyjnej 
 logo oraz link do strony www sponsora na podstronie sponsorzy - Oficjalnej Strony 

Internetowej
 logo oraz opis marketingowy sponsora na podstronie sponsorzy - Oficjalnej Strony 

Internetowej
 prezentacja marketingowa na Oficjalnym FanPage FACEBOOK - przed i po sezonie
 baner reklamowy we wskazanym miejscu Hali Trapez
 możliwość rozstawienia stoiska reklamowego w holu Hali Trapez w każdym meczu
 udział wybranych zawodników KS Futsal Leszno w eventach Sponsora
 możliwość wykorzystania materiałów reklamowych 

Sponsor STRATEGICZNY – 3 pakiety
 oficjalny tytuł „Sponsora Strategicznego”
 logo na koszulce w centralnym miejscu
 reklama na specjalnej bramie meczowej i stojaku na piłce
 możliwość preferencyjnego zakupu akcji w przypadku powołania Sportowej Spółki 

Akcyjnej
 raz na kwartał spotkanie klubowe z Zarządem i kluczowymi sponsorami 
 logo na reklamach led podczas meczów w Hali Trapez
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 przygotowanie specjalnego filmiku reklamowego
 logo w każdym materiale video i transmisjach realizowanych przez nasz klub na 

wyłączność ze Sponsorem Tytularnym, Generalnym i Strategicznym (magazyn 
futsalowy, skróty meczów, kulisy itp.)

 logo na oficjalnym plakacie meczowym, w centralnym miejscu oraz programie 
zawodów

 prezentacja przez konferansjera w trakcie meczu - 2 x
 możliwość emisji reklamy dźwiękowej w trakcie meczu - 2x
 logo na ściance konferencyjnej 
 logo oraz link do strony www sponsora na podstronie sponsorzy - Oficjalnej Strony 

Internetowej
 logo oraz opis marketingowy sponsora na podstronie sponsorzy - Oficjalnej Strony 

Internetowej
 prezentacja marketingowa na Oficjalnym FanPage FACEBOOK - przed i po sezonie
 baner reklamowy we wskazanym miejscu Hali Trapez
 możliwość rozstawienia stoiska reklamowego w holu Hali Trapez w każdym meczu
 udział wybranych zawodników KS Futsal Leszno w eventach Sponsora
 możliwość wykorzystania materiałów reklamowych do własnych działań 

promocyjnych Sponsora
 inne działania ustalone wspólnie między stronami

Sponsor Premium – 10 pakietów
 oficjalny tytuł „Sponsora Głównego”
 logo na koszulce
 możliwość zakupu akcji w przypadku powołania Sportowej Spółki Akcyjnej
 raz na kwartał spotkanie klubowe z Zarządem i kluczowymi sponsorami 
 logo na reklamach lead podczas meczów w Hali Trapez
 przygotowanie specjalnego filmiku reklamowego
 logo w każdym materiale video i transmisjach realizowanych przez nasz klub na 

wyłączność ze Sponsorem Tytularnym, Generalnym i Strategicznym (magazyn 
futsalowy, skróty meczów, kulisy itp.)

 logo na oficjalnym plakacie meczowym, w centralnym miejscu oraz programie 
zawodów

 prezentacja przez konferansjera w trakcie meczu - 1 x
 możliwość emisji reklamy dźwiękowej w trakcie meczu - 1x
 logo na ściance konferencyjnej 
 logo oraz link do strony www sponsora na podstronie sponsorzy - Oficjalnej Strony 

Internetowej
 logo oraz opis marketingowy sponsora na podstronie sponsorzy - Oficjalnej Strony 

Internetowej
 prezentacja marketingowa na Oficjalnym FanPage FACEBOOK - przed i po sezonie
 baner reklamowy we wskazanym miejscu Hali Trapez
 możliwość rozstawienia stoiska reklamowego w holu Hali Trapez w każdym meczu
 udział wybranych zawodników KS Futsal Leszno w eventach Sponsora
 możliwość wykorzystania materiałów reklamowych do własnych działań 

promocyjnych Sponsora
 inne działania ustalone wspólnie między stronami
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Bezpośrednie transmisje live video 
ze wszystkich meczów!

KS Futsal Leszno
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno
tel. +48 665 771 020
e-mail: futsal.leszno@gmail.com

Ponad 7000 fanów FB!

Regularne tweety!

Relacje video na YouTube!
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