
June 29th – July 2nd 2017 Warsaw, Poland 
KT Warszawianka 

4th ICO Speedminton®  
World Championships 2017 

OFERTA WSPÓŁPRACY 



Podstawowe informacje  

 IV Mistrzostwa Świata w Crossmintonie 
 

Termin:  29.06. – 2.07.2017 
 

Miejsce: Klub Tenisowy Warszawianka  
 

Live streaming: TVK HD - YouTube 
 

Kategorie: singlowe i deblowe (według standardów ICO*) 
 

Liczba kortów: 25-30 (lub więcej)  
 

Nagrody: 2000 punktów rankingowych ICO  
                  nagrody pieniężne w kategoriach singlowych  
 

Konferencja prasowa: 28.06.2017 (z udziałem polskich złotych 
medalistek Mistrzostw Świata 2015 w grze podwójnej – Marty 
Sołtys i Janiny Karasek) 

* International Crossminton Organization 



Patron honorowy  

Organizatorzy  Współorganizatorzy 



Sponsor tytularny  

Sponsorzy  Partnerzy 

Patron medialny 



UCZESTNICY:     2011 – 380 graczy z 28 krajów  
       2013 – 470 graczy z 32 krajów  
      2015 – 520 graczy z 35 krajów  

Statystyki z poprzednich Mistrzostw                     

 8 000  widzów w trakcie turniejów  
 13 medali dla Polski w 2015 (2 miejsce w końcowej 

klasyfikacji medalowej)       
 9 relacji w Radiu i TV, 168 artykułów w Prasie i 

Internecie  
 120 banerów sponsorskich na terenie MŚ i 500 

plakatów z logo sponsorów 
 Rozdano 2750 programów MŚ z ogłoszeniami 

sponsorów 
 29 850 odwiedzin na oficjalnej stronie MŚ przed, w 

trakcie i po imprezie    
 1 240  000 – zasięg reakcji w mediach 

społecznościowych (FB, Instagram, Twitter)   



Crossminton  
                                        a cool new sport  

Crossminton (wcześniej speed badminton) łączy najlepsze cechy tenisa, badmintona i 
squasha. Gwarantuje rywalizację i zabawę bez ograniczeń - w hali, w parku, na plaży 
czy na śniegu, zarówno w dzień, jak i w nocy – a więc praktycznie w każdych 
warunkach, zgodnie z hasłem :  

           „Anytime, anywhere!” 
 Przejrzyste zasady gry 
 Dynamiczna akcja 
 Niskie koszty uprawiania dyscypliny 
 Specjalne lotki SPEEDERY pozwalają grać nawet 

przy silnym wietrze 
 Blackminton® - nocna wersja crossmintona 



Proste zasady                 

 Każdy gracz broni swojego pola (nie ma siatki) 
 Serwis dolny z 1/3 tylnej części pola 
 Zmiana serwującego co 3 serwisy 
 Gra do 16 punktów, do 2 wygranych setów 
 Punkt dla przeciwnika za: błąd serwisowy, podwójne 

uderzenie, kontakt lotki z ziemią lub z ciałem 

Możliwość gry z wykorzystaniem 
infrastruktury kortu tenisowego 





Dlaczego warto być z nami?                 

 

Okazja do tworzenia własnych działań związanych z 
ICO Speedminton® World Champioship 2017,  w 
czasie których Sponsor może realizować swoje cele  

 
Możliwość budowania relacji z klientami i 

partnerami poprzez takie wartości  jak zdrowie, 
sprawność, wytrwałość, solidność, zwycięstwo 

 

Największa 
impreza 

crossmintonowa 
w świecie 

Prestiżowy 
obiekt tenisowy  

w kraju  

Zawodnicy ze 
światowej 
czołówki  



Korzyści Sponsora                 

Dotarcie z przekazem do określonych grup docelowych: 
• profesjonalni zawodnicy w różnym wieku (dzieci 7-14 lat, 

młodzież 15-20 lat, studenci 21-30 lat, dorośli 31-60 lat) 
• użytkownicy sprzętów i akcesoriów sportowych  
• konsumenci żywności i napojów energetycznych  
• osoby dbające o ciało i dobrą formę 
• kobiety i mężczyźni aktywnie spędzający czas  

Niepowtarzalne 
wydarzenie  

sezonu  



Reklama podczas  
 4th ICO Speedminton® 

World Championships 2017 



Banery na korcie centralnym  

Banery na zewnątrz kortów  

Program turnieju    

Tablice, logo, video-klipy  
podczas live streaming TVK HD  

Powierzchnie promocyjne   

Tablica sponsorów    



Piramida sponsorska     

 

Gold 

Silver 

Bronze 

Oficjalny sponsor główny 

Oficjalny sponsor 

Oficjalny partner 



Bronze:  
Oficjalny  partner  

Status  
   „Partner”  ICO Speedminton® World Championships  
     2017 w Warszawie   
Oferta 
• Udział w promocji turnieju (druki, Internet, media…)  
• Udział w PR  turnieju  
• Obecność  wizualna (TVK HD; banery, flagi, ubiory, etc.)  
• Wykorzystanie imprezy w  promocji i marketingu  
• Loża VIP 

Dodatkowo 
• Wykorzystanie  sportu  crossminton w reklamie i komunikacji  
 

Cena 2.000,- PLN  netto.  
(Cena nie zawiera dodatkowych kosztów przygotowawczych) 



Status  
   „Sponsor”  ICO Speedminton® World Championships  
     2017 w Warszawie   
Oferta 
• Udział w promocji turnieju (druki, Internet, media…)  
• Udział w PR  turnieju  
• Obecność  wizualna (TVK HD, banery, flagi, ubiory, etc.)  
• Wykorzystanie imprezy w  promocji i marketingu  
• Loża VIP 

Dodatkowo 
• Wykorzystanie  sportu  crossminton w reklamie i komunikacji  
• Opcja produkcji specjalnej edycji obradowanych produktów 
• Opcja na dodatkowe prawa   
 

Cena  5.000,- PLN  netto.  
(Cena nie zawiera dodatkowych kosztów przygotowawczych) 

Silber:  
Oficjalny  sponsor  



Status  
   „Główny Sponsor”  ICO Speedminton® World     
     Championships 2017 w Warszawie   
Oferta 
• Sponsor tytularny 
• Udział w promocji turnieju (druki, Internet, media…)  
• Udział w PR  turnieju  
• Obecność  wizualna (TVK HD , banery, flagi, ubiory, etc.)  
• Wykorzystanie imprezy w  promocji i marketingu  
• Loża VIP 

Dodatkowo 
• Wykorzystanie  sportu  crossminton w reklamie i komunikacji  
• Opcja produkcji specjalnej edycji obradowanych produktów 
• Opcja na dodatkowe prawa   
 

Cena  20.000,- PLN  netto.  
(Cena nie zawiera dodatkowych kosztów przygotowawczych) 

Gold:  
Oficjalny główny sponsor   



Kontakt   
Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa 
koncepcje uwzględniające indywidualne 
potrzeby i oczekiwania.   
 

Żadnych skomplikowanych umów sponsorskich, 
zero ograniczeń i limitów.  
 

To Państwo decydujecie, co chcecie osiągnąć, 
my staramy się w tym pomóc.   
 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do 
rozmów!   

Kontakt:   
Prezes PACROSS,  Członek Zarządu ICO  
dr Lidia Bomirska 
pacross@crossminton.pl 
tel. 606 661 804   ...just cross  it!  


