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Egyesületünk 1995 óta ad sportolási lehetőséget a legkisebbektől a 

felnőtt korosztályig.

Célunk az amatőr oktatás professzionális szemlélettel, amelyben a 

kiemelkedő tudással bíró játékosok nem kallódnak el, mert 

megkapják a döntési lehetőséget a profi/amatőr sportolók státusz 

közül. Célunk a felnőtt sportba való sportolói integrálás, a lehetőség 

megteremtése, arra, hogy az oktatásunk eredményeként eljussanak a 

céljaik eléréséhez.

Jelenleg három szakosztállyal működünk: kézilabda, sakk, vízilabda.

BSC 1995 BEMUTATKOZÁS



Kézilabda szakosztályunk 10 csapattal képviselteti magát a 

Magyar Nemzeti Bajnokság küzdelmeiben (NBII férfi/női felnőtt -

gyermek U11-ig).

Célunk az idei évben a bajnoki cím megszerzése és ezzel kivívni 

az NBI/B indulási jogot.

BSC 1995 BEMUTATKOZÁS



SZPONZORFUTÁS

2022. szeptember 25. 900-1200-ig

Budakalász, Omszk Park 1. Wake-Board pályától



A SZPONZORFUTÁS CÉLJA

Közösségépítés

A klubrendezvény keretein belül kerül megrendezésre, ahol a klubtagok 

találkozhatnak egymással, egy kellemes délelőttöt tölthetnek együtt a klub 

környezetében lévő szülőkkel, hozzátartozókkal, szimpatizánsokkal, támogatókkal.

Szponzorációs lehetőségek és a klub bemutatása

A klub anyagi helyzetének megalapozása, stabilizálása a szponzorfutásból befolyó 

összegek segítségével. 



A SZPONZORFUTÁS 3 RÉSZE

Közösségi futás: avagy támogatói futás társadalmi felelőségvállalásból, empátiából. 

Bárki, aki 5.000 Ft befizetése mellett 1 db Omszk kört lefut vagy „csak” részt vesz a rendezvényen 
támogatja klubunkat és élvezheti a rendezvény színes programjait. 

BSC játékosok szponzor keresése: A játékosok „egyéni szponzorokat” keresnek (ismeretségbe tartozó 
cégek, rokonok, stb.) és személyesen megkérik őket, hogy egy jelképes összeggel támogassák az ő 
futásukat. 

Céges szponzoráció: nagyobb cégeknek lehetőségük van támogatni klubunkat az alábbi kategóriákban: 

• Bronz 

• Silver 

• Gold 

• Egyéb szponzorációs lehetőségek (egyedi megállapodás) 

• Céges csapatok nevezése a szponzorfutásra (cégek nevezhetik dolgozóikat a futásra, ahol 
körönként jutalmazzák dolgozóik teljesítményét)



CÉGES SZPONZORÁCIÓS CSOMAGOK

ARANY SZPONZOR:

1. A BSC felnőtt és utánpótlás csapatainak mezén az „Arany-szponzori hely” (A mez elülső részén, 
közvetlenül a mezszám és klublogó alatt, méret: 40x20cm)

2. Nagyméretű molinó (5x3m) kifüggesztése a hazai mérkőzések alkalmával. Helyszín: Szentendre, 
Ferences sportcsarnok

3. A BSC nyomtatott kiadványaiban, mint pl. az aktuális hazai mérkőzések előtti „meccs-
program”-ban (12 alkalom/év), egy teljes oldalas hirdetési felület. Továbbá minden BSC által 
nyomtatott, ill. digitális formában kiadott anyagon, továbbá a hivatalos kommunikációhoz 
használt levélpapíron, borítékon a cég logójának feltűntetése

4. A BSC honlapján, a „Szponzorok” menüpont alatt, a cég logója és rövid bemutatása

5. Ingyenes belépés a hazai mérkőzésekre

6. VIP alkalmak 2x/év, két kiemelt hazai mérkőzés során, korlátlan étel-ital fogyasztással

7. Ár: egyedi megállapodás alapján



CÉGES SZPONZORÁCIÓS CSOMAGOK

EZÜST SZPONZOR:

1. A BSC felnőtt és utánpótlás csapatainak mezén az ”Ezüst-szponzori hely” (A mez hátán, 
közvetlenül a mezszám alatt, méret: 30x15cm)

2. Közepesméretű molinó (3x1m) kifüggesztése a hazai mérkőzések alkalmával. Helyszín: 
Szentendre, Ferences sportcsarnok. 

3. A BSC nyomtatott kiadványaiban, mint pl. az aktuális hazai mérkőzések előtti „meccs-
program”-ban (12 alkalom/év), 1/2 oldalas hirdetési felület. Továbbá minden BSC által 
nyomtatott, ill. digitális formában kiadott anyagon a cég logójának feltűntetése. 

4. A BSC honlapján, a „Szponzorok” menüpont alatt, a cég logója és rövid bemutatása.

5. Ingyenes belépés a hazai mérkőzésekre.

6. VIP alkalom 1x/év, egy kiemelt hazai mérkőzés során, korlátlan étel-ital fogyasztással.

7. Ár: egyedi megállapodás alapján



BRONZ SZPONZOR:

1. A BSC felnőtt és utánpótlás csapatainak mezén a ”Bronz-szponzori hely” (A mez ujján, vagy 

a meccs-nadrágon, méret: 20x10cm)

2. Kisméretű molinó (2x0,5m) kifüggesztése a hazai mérkőzések alkalmával. Helyszín: 

Szentendre, Ferences sportcsarnok. 

3. A BSC nyomtatott kiadványaiban, mint pl. az aktuális hazai mérkőzések előtti „meccs-

program”-ban (12 alkalom/év), 1/4 oldalas hirdetési felület. Továbbá minden BSC által 

nyomtatott, ill. digitális formában kiadott anyagon a cég logójának feltűntetése. 

4. A BSC honlapján, a „Szponzorok” menüpont alatt, a cég logója és rövid bemutatása.

5. Ingyenes belépés a hazai mérkőzésekre.

6. Ár: egyedi megállapodás alapján.

CÉGES SZPONZORÁCIÓS CSOMAGOK



EGYÉB SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

1. Reklám-zászló felállítása a bejáratnál, kiadványok kihelyezése. 

2. Molinó kihelyezése hazai mérkőzések előtt (méret meghatározása). 

3. A Szentendrei Ferences Sportcsarnok talaján elhelyezett reklám

4. Meccs-programban hirdetési felületek

5. Bármely BSC csapat felszereléseinek szponzorálása (melegítők, táskák, edzéstrikók stb.) 
melyeken a cég logója szerepel

6. „Meccs-labda” támogatás. A hazai mérkőzések előtt Támogatók nevének, szlogenjének 
bemondása a helyi műsorvezető által

CÉGES SZPONZORÁCIÓS CSOMAGOK



KÖSZÖNETTEL

Lakatos Zoltán
BSC 1995 elnök
+36704500115

http://www.budaisportclub.hu/


