МАРКЕТИНГ ПОНУДА ТЕНИСКОГ САВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Бања Лука, март 2012. године

Тениски савез Републике Српске (у даљем тексту Савез) је јединствена
тениска организација која дјелује на читавом подручју Републике Српске, те путем
изабраних представника на читавом подручју Босне и Херцеговине.
Резултати које у посљедње вријеме постижу наши млади такмичари сигурно
заслужују пажњу и стварају обавезу да се истима у наредном периоду омогући
бољи и квалитетнији рад, што је условљено и подршком спонзора, која надамо се
неће изостати.
Преко 30 турнира из календара такмичења Тениског савеза Босне и
Херцеговине (државна првенства, дворанска државна првенства и отворена
првенства) у свим старосним категоријама, затим турнири из календара такмичења
Републике Српске, турнир у Бањој Луци из ATP Челинџер серије (ATP Chalenger
series), три међународна турнира из ИТФ Фјучерс серије (ITF Futures series) у
Добоју, Брчком и Приједору, два професионална WТА турнира (Брчко и Добој) и
један турнир из календара Тенис Јуроп (Tennis Europe) прилика су за рекламирање
потенцијалних спонзора и донатора Савеза.
Наша маркетинг понуда обухвата сљедеће врсте спонзорства:
1. Генерални спонзор Савеза
Цијена пакета рекламирања за генералног спонзора износи 60.000,00 КМ
Генерални спонзор потписивањем уговора стиче право на сљедече облике
рекламирања:
 Истицање знака генералног спонзора на свим актима и штампаним
материјалима Савеза (меморандум, службени материјали, саопштења за
јавност, брошуре, стручна литература....);
 Објављивање назива генералног спонзора на Веб страници Савеза;
 Постављање рекламног паноа величине 2x1 м на свим турнирима из
календара такмичења ТС РС и ТС БиХ који се играју у Републици
Српској;
 Постављање банера величине 4x1,5 м на државним и ентитетским
првенствима који се играју у Републици Српској;
 Постављане паноа величине 2x1,5 м са именом спонзора Савеза на свим
отвореним првенствима из календара такмичења БиХ и РС који се
одржавају у Републици Српској,;
 Постављање банера величине 4x1,5 м на теренима свих клубова чланова
ТС РС
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 Постављање паноа или банера, уз претходан договор, са генералним
спонзором на међународним турнирима;
 Промовисање генералног
такмичарске сезоне.

спонзорства

путем

медија

на

почетку

 Лого на мајици свих првенстава РС из календара ТС РС у количини од
минимално 90 комада
 Генерални спонзор има право да уз рекламирање своје фирме без
ограничења истиче да је генерални спонзор Савеза.
 Генерални спонзор има право на име тениских такмичења у организацији
ТС РС
2. Спонзори Савеза
Цијена пакета рекламирања за спонзора износи 50.000,00 КМ за годину;
Савез може имати неограничен број спонзора;
Спонзор потписивањем уговора стиче право на сљедеће облике рекламирања:
 Објава логотипа спонзора на билтену Савеза (4 пута годишње), брошурама
и стручној литератури;
 Промовисање спонзорства путем медија на почетку такмичарске сезоне;
 Постављане паноа величине 2x1,5 м са именом спонзора Савеза на свим
отвореним првенствима из календара такмичена БиХ и РС који се
одржавају у Републици Српској,;
 Објављивање назива спонзора на свим конференцијама за штампу.
 Спонзор има право да уз рекламирање своје фирме без ограничења истиче
да је спонзор Савеза;
 Објављивање рекламе на веб страници савеза
 Лого на мајици једног од турнира из календара ТС РС у количини од
минимално 60 комада
 Име једног од турнира из календара ТС РС

3. Донатори Савеза
Цијена пакета рекламирања за донатора износи 40.000,00 КМ
Савез може имати неограничен број донатора;
Донатор потписивањем уговора стиче право на сљедеће облике рекламирања :
 Објава логотипа донатора на билтену ТС РС (4 пута годишње), брошурама
и стручној литератури;
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 Путем медијских спонзора
такмичарске сезоне;

промовисати

донаторство

на

почетку

 Лого на мајици једног од турнира из календара ТС РС у количини од
минимално 60 комада
 Постављање табле величине 4x1,5 м са списком донатора на свим
тениским теренима чланова Савеза.
 Постављање табле величине 4x1,5 м са списком донатора на свим
турнирима из календара такмичења Савеза.
4. Пријатењи Савеза
Цијена пакета рекламирања за донатора износи 20.000,00 КМ
Савез може имати неограничен број донатора;
Донатор потписивањем уговора стиче право на сљедеће облике рекламирања :
 Објава логотипа донатора на билтену ТС РС (4 пута годишње), брошурама
и стручној литератури;
 Путем медијских спонзора
такмичарске сезоне;

промовисати

донаторство

на

почетку

 Постављање табле величине 4x1,5 м са списком донатора на свим
турнирима из календара такмичења Савеза.

ОБАВЕЗЕ МЕДИЈСКОГ СПОНЗОРА
За писане медије обавеза је да у спортској рубрици редовно објављују
информације из Савеза, најаве турнира резултате одиграних турнира, информације
о наступу наших тенисера на међународним турнирима. За сваку објављену
информацију медиски спонзор ће обезбједити простор за генералног спонзора.
За спортску редакцију радија обавеза је да најави све турнира и спонзора
турнира.
Медијски спонзор има право да уз рекламирање свог медија без ограничења
истиче да је медијски спонзор Савеза.
Приликом склапања уговора, у договору са потенцијалним спонзором
дефинише се све што није наведено у понуди Савеза.
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ОБАВЕЗА САВЕЗА ЈЕ ДА СВЕ СПОНЗОРЕ СВАКА
ИЗВЈЕШТАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОТПИСАНИХ УГОВОРА.

ТРИ

МЈЕСЕЦА
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