
DLA KLUBÓW

Oferta dla partnerów jest skierowana do każdego podmiotu zainteresowa-

nego bezpośrednim objęciem patronatu nad określoną dyscypliną sportu znaj-

dującą się na portalu ArenaSportu.pl. Tym samym partner otrzymuje gwaran-

cję szerokiej możliwości prezentacji swojej firmy NA WYŁĄCZNOŚĆ w otoczeniu 

dyscypliny, która została objęta jego patronatem. 

Przykład „Oferta dla partnerów dla dyscypliny narciarstwo”: 

Reklama partnera patronującego narciarstwu zostaje umieszczona na stronie o 

dyscyplinie zawierającej najpotrzebniejsze wiadomości o tej dyscyplinie sportu. 

Oprócz tego za każdym razem, gdy użytkownik portalu będzie chciał znaleźć trasę 

narciarską lub ośrodek narciarski, obok wyników wyszukiwania pojawi się banner 

naszego partnera. Po wejściu na wybrany ośrodek związany z danym sportem, 

również na jego stronie profilowej będzie umieszczona odpowiednia informacja o 
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współpracy ArenaSportu.pl z naszym partnerem. Analogiczna sytuacja zaistnieje 

w przypadku profili klubów narciarskich.  

Taka forma reklamy pozwala w skuteczny sposób wspomóc zjawisko trwałej iden-

tyfikacji firmowej marki z określonym sportem. Jednocześnie jest nieinwazyjna 

dla przeciętnego użytkownika, ze względu na jej właściwą kompozycję i dogodne 

zespolenie z pozostałą częścią na portalu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, 

że statystyki oglądalności profili klubów i ośrodków są szczególnie atrakcyjne, ze 

względu na ich wysoką pozycję w wyszukiwarkach internetowych. Reklama taka 

jest również szczególnie dobrze zorientowana (targetowana) na docelowych od-

biorców. Wyłączność w patronowaniu konkretnej dyscypliny pozwoli tym samym 

w łatwy sposób zdystansować konkurencję zwiększając rozpoznawalność marki 

w obrębie konkretnego sportu.

Naszą ofertę kierujemy również także do zainteresowanych sklepów sportowych, 

które chciałyby eksponować swoje produkty na naszej witrynie. Warunki współ-

pracy w tym przypadku będą ustalane indywidualnie dla każdego zainteresowa-

nego podjęciem kooperacji.

Do tej pory współpracowali z nami
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DZIAŁ REKLAMY I WSPÓŁPRACY

tel.: 664 471 993  fax: 033 818 34 97
e-mail: reklama@arenasportu.pl
               wspolpraca@arenasportu.pl

DZIAŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

tel.: 664 471 994  fax: 033 818 34 97
e-mail: obiekty@arenasportu.pl

DZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH 
(Panel Zarzadzania Klubem)

tel.: 664 471 995  fax: 033 818 34 97
e-mail: kluby@arenasportu.pl
               panel@arenasportu.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

tel.: 664 471 996  fax: 033 818 34 97
e-mail: pomoc@arenasportu.pl

KONTAKT


