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REKREACYJNE

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne to najnowocześniejsza i najnowsza lokalna instytucja kultury oraz ośrodek sportu 
i rekreacji w mieście Marki.
Od 2019 roku MCER wypełnia misję promowania oraz propagowania kultury i aktywności fizycznej wśród społeczności 
lokalnej, wzmacniając więzi między pokoleniami.



Stawiamy na różnorodność
i staramy się trafić
do każdego widza, uczestnika
oraz odbiorcy naszej oferty
sportowo-rekreacyjnej..

Już od samego początku naszej
działalności jesteśmy zaangażowani
w dyskusje społeczne co do jej
zakresu, organizujemy spotkania
z mieszkańcami, aktywizując
i informując o naszych atrakcjach
sportowych, rekreacyjnych oraz
badając oczekiwania wszystkich
grup wiekowych społeczności
lokalnej.



Wraz z rozwojem miasta Marki oraz ciągłym zwiększaniem się 
jego liczby mieszkańców, władze miasta podjęły decyzję o 
powołanie do życia Mareckiego Centrum Edukacyjno-
Rekreacyjnego w celu rozwijania oraz promowania zainteresowań 
sportowych dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

MCER to idealna przestrzeń sportowa dla organizacji wydarzeń, 
rozgrywek, zawodów, turniejów sportowych oraz meczów 
piłkarskich.

Organizowane przez nas wydarzenia sportowe na terenie boiska 
piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz hali sportowej MCER cieszą 
się niezwykłą popularnością nie tylko wśród mieszkańców miasta 
Marki i okolic, ale także osób przyjezdnych.

Pod swoimi skrzydłami mamy Akademię Piłkarską Marcovia
Marki wraz z sekcją piłkarek ręcznych.

Realizacja tak bogatej oferty sportowej nie byłaby możliwa bez 
wsparcia finansowego Sponsorów.

Dokonując decyzji o wyborze jednego z pakietów sponsorskich na 
rzecz promocji sportu w MCER pomagają Państwo wyposażyć 
naszych podopiecznych w niezbędny do treningów sprzęt, 
dofinansować organizację eventów (dni sportu, dzień dziecka, 
turnieje, obozy, półkolonie itd..) szkoleń oraz utrzymać niezbędne 
sale i obiekty treningowe.

Sponsorowanie sportu to inwestycja, 
a w przypadku wydarzeń 
organizowanych przez MCER 
to zarazem gwarancja, że wsparcie 
przeznaczane jest na przedsięwzięcia 
najlepsze w swoich kategoriach.

Szeroki wachlarz naszej oferty pozwala 
odnaleźć najdogodniejsze pole 
do wsparcia swojej marki i budowania 
wizerunku każdej z firm i instytucji, 
bez względu na profil działalności. 

Dzięki działalności sponsoringowej  
masz możliwość budowania  
i  utrwalania  pozytywnego wizerunku 
jako  instytucji  przyjaznej  ludziom  
i biznesowi.

To także doskonała okazja na 
wypromowanie swojej marki jako 
organizacji otwartej i wrażliwej 
na materialne i sportowe potrzeby 
społeczności lokalnej oraz organizacji 
dbającej o rozwój kultury fizycznej w 
regionie.

Proponujemy rozwiązania i formy 
obecności Sponsora, które uwzględnią 
Państwa oczekiwania, odpowiedzą 
na potrzeby rynkowe oraz wesprą 
realizację Państwa strategii 
marketingowej i promocyjnej.

WSPIERAJ, 
ZOSTAŃ 
SPONSOREM!



Będziesz mieć wyjątkową okazję wsparcia wyjątkowego 

miejsca, które na co dzień pomaga w edukacji, 

organizacji i rozwoju aktywności kulturalnej i sportowej 

oraz integracji mareckiej społeczności lokalnej.

Będziesz wspierać organizację reprezentującą takie 

wartości jak: rozwój pasji, kreatywność, aktywność, 

integracja i współpraca.

Osiągniesz korzyści wizerunkowe, medialny rozgłos i 

okazję do pokazania swojej firmy w jednoznacznie 

pozytywnym kontekście.

Masz szansę na dotarcie do interesującej Cię grupy 

docelowej i przyjaznego skojarzenia Twojej marki.

Bycie sponsorem to świetny sposób na realizację zasad 

społecznej odpowiedzialności biznesu i budowanie przy 

tym przewagi rynkowej.

Weźmiesz udział w prestiżowych imprezach lub 

wydarzeniach.

Będziesz mieć swój udział w dostojnym gronie (partnerzy 

strategiczni, instytucje, przedstawiciele administracji 

publicznej, dziennikarze, sportowcy) – to się zawsze 

opłaca!

A przy okazji Twoje obecność – jako sponsora będzie 

podkreślana przez nas – organizatorów - podczas 

wybranych przez Ciebie wydarzeń.

Dlaczego warto zostać sponsorem?

Nasze pakiety sponsorskie służą przede wszystkim temu aby
odróżnić Państwa od konkurencji i zapewnić najlepszą
platformę komunikacyjną służąca osiągnięciu Państwa
celów strategicznych.

Zachęcamy Państwa do podjęcia wyzwania !



Boisko piłkarskie 

Jedyne pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej w mieście Marki 
o wymiarach 104 m x 65 m, ze sztuczną nawierzchnią oraz  
trybunami na 600 osób dzielonymi na sektory kibiców, gości 
i gospodarzy z osobnymi  wejściami. 

Obiekt z nagłośnieniem i oświetleniem 500 lx. 

Dostępność boiska 365 dni w roku.

Z obiektu korzystają m.in.: grupy szkolne, sekcje oraz kluby 
sportowe, instruktorzy oraz  trenerzy, firmy oraz instytucje, 
organizacje oraz osoby fizyczne.

Na stadionie organizowane są wszelkiego rodzaju turnieje, 
rozgrywki, zawody lekkoatletyczne i mecze piłkarskie.

Boisko certyfikowane przez MPZPN w  oparciu o wytyczne 
PZPN i FIFA do organizacji rozgrywek 3 ligowych.

Wokół boiska zlokalizowana jest 4-torowa pełnowymiarowa 
bieżnia 400 metrów 
z profesjonalną nawierzchnią oraz stadion lekkoatletyczny 

OBIEKTY MCER

Hala sportowa 

Wielofunkcyjna hala sportowa o wymiarach ok. 32m x 50 m i łącznej powierzchni 1500 m2

płyta boiska o wymiarach 40m x 20m) wyposażona we własny system nagłośnienia oraz w 
tablicę świetlną przystosowaną do rozgrywania zawodów we wszystkich dyscyplinach 
zespołowych, tj. piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna halowa, siatkówka, badminton oraz 
pingpong.

trybuny widowni z 216 miejscami stałymi i 542 składanymi, Hala posiada własny system 
nagłośnienia.

Dostępność hali sportowej 365 dni w roku.

Basen sportowy 

Jedyny tego typu obiekt w mieście i gminie Marki, dostępny 
365 dni w roku.

Basen kryty o wymiarach 25m x 12,5m, 6 torów o głębokości 
od 1,35m do 1,85m.

Idealny do uprawiania wielu dyscyplin: trenowania sportów 
wodnych, nauki pływania, poprawy techniki, aquafitnessu
czy też nurkowania. 

Basen wykorzystywany do organizacji mistrzostw oraz 
zawodów pływackich dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

Z trybun zawody może oglądać nawet 210 widzów.



SPONSOR GŁÓWNY /TYTULARNY 
50.000 ZŁ

Proponujemy Państwu objęcie tytułu Sponsora Głównego / 
Tytularnego na wybrany okres (rok lub sezon). Tytuł daje 
znakomitą możliwość skorzystania w pełni z marketingowego 
potencjału naszych działań. Przede wszystkim pozwala jednak 
znakomicie podkreślić prestiż Państwa Firmy w świadomości 
odbiorców.

Nazwa Sponsora Głównego / Tutularnego w nazwie klubu

Reklama na bandach elektronicznych (15% czasu ogólnego podczas 
meczu)

Reklama na płycie boiska / parkiecie – naklejki – do uzgodnienia

Reklama – 2 banery reklamowe Sponsora wzdłuż linii boiska / od 
strony trybun / od strony parkingu MCER

Duży logotyp sponsora na przedzie koszulki meczowej zawodników

Reklama na ściance sponsorskiej

Możliwość wykorzystania wizerunku zawodnika / zawodniczki do 
promocji marki

Wyróżniona pozycja wśród sponsorów MCER na wszystkich 
materiałach promocyjnych.

Umieszczenie reklam i logo na wszystkich materiałach poligraficznych 
dotyczących wydarzeń organizowanych przez MCER – plakaty, ulotki, 
programy, zaproszenia.

Udostępnienie powierzchni na umieszczenie reklam, banerów czy 
standów Sponsora Głównego w budynku MCER, w miejscach dobrze 
wyeksponowanych dla widzów.

Umożliwienie rozdawania lub ekspozycji materiałów promocyjnych 
podczas wydarzenia na obiekcie MCER.

Oficjalne podziękowanie dla Sponsora Głównego odczytane podczas 
wydarzeń sportowych w MCER.

Zamieszczenie logotypu z bezpośrednim linkiem do strony internetowej 
Sponsora Głównego na głównej stronie internetowej MCER.

Przekazanie materiałów fotograficznych z wybranego wydarzenia z 
możliwością wykorzystania do celów PR sponsora głównego, wydruku 
materiałów promocyjnych i gadżetów.

Reklama na stronie www MCER oraz profilach społecznościowych 
MCER.

Przygotowanie i przekazanie szczegółowego raportu z realizacji 
projektu, po jego zakończeniu.

WSPIERAJ, 
ZOSTAŃ 
SPONSOREM!

PAKIETY SPONSORSKIE



Nazwa Oficjalnego Sponsora podczas 
konkretnych wydarzeń sportowych

Reklama na bandach elektronicznych (10% 
czasu ogólnego podczas meczu)

Reklama – 1 baner reklamowy Sponsora 
wzdłuż linii boiska / od strony trybun / od 
strony parkingu MCER

logotyp sponsora na rękawie koszulki 
meczowej zawodników

Umieszczenie reklam i logo na wszystkich 
materiałach poligraficznych dotyczących 
wydarzeń organizowanych przez MCER –
plakaty, ulotki, programy, zaproszenia.

Umożliwienie rozdawania lub ekspozycji 
materiałów promocyjnych podczas wydarzenia 
na obiekcie MCER.

Oficjalne podziękowanie dla Oficjalnego 
Sponsora odczytane podczas wydarzeń 
sportowych w MCER.

Zamieszczenie logotypu z bezpośrednim 
linkiem do strony internetowej Sponsora 
Głównego na głównej stronie internetowej 
MCER.

Przekazanie materiałów fotograficznych z 
wybranego wydarzenia z możliwością 
wykorzystania do celów PR sponsora 
głównego, wydruku materiałów promocyjnych i 
gadżetów.

Reklama na stronie www MCER oraz profilach 
społecznościowych MCER.

Przygotowanie i przekazanie szczegółowego 
raportu z realizacji projektu, po jego 
zakończeniu.

OFICJALNY SPONSOR – 30.000 ZŁ

Proponujemy Państwu objęcie opieką sponsorską konkretnych wydarzeń
sportowych MCER.
Tytuł Oficjalnego Sponsora to możliwość skojarzenia marki Państwa
Firmy z konkretnym wydarzeniem, promowaniem aktywnego stylu życia
lub określonym odbiorcą.



PARTNER WSPIERAJĄCY – 15.000 ZŁ

Proponujemy Państwu objęcie opieką sponsorską konkretnych wydarzeń sportowych MCER.
Tytuł Partnera Wspierającego to możliwość skojarzenia marki Państwa Firmy z konkretnym wydarzeniem, tematem lub
określonym odbiorcą. Półroczne partnerstwo szacowane jest na 15,000 złotych.

Wsparcie pozafinansowe
OFICJALNY DOSTAWCA

Alternatywą dla wsparcia finansowego jest
wsparcie w postaci darowizny lub wypożyczenia
konkretnych sprzętów sportowych / materiałów.
Są to takie formy wyposażenia rzeczowego jak:
organizacja cateringu podczas meczu, druk
materiałów promocyjnych i informacyjnych,
gadżety, dokumentacja fotograficzna i inne.
W przypadku zainteresowania tą formą wsparcia
pozafinansowego zapraszamy do bezpośredniego
kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

Nazwa Partnera Wspierającego podczas 
konkretnych wydarzeń sportowych

Umieszczenie reklam i logo na wszystkich 
materiałach poligraficznych dotyczących 
wydarzeń organizowanych przez MCER –
plakaty, ulotki, programy, zaproszenia.

Umożliwienie rozdawania lub ekspozycji 
materiałów promocyjnych podczas 
wydarzenia na obiekcie MCER.

Zamieszczenie logotypu z bezpośrednim 
linkiem do strony internetowej Sponsora 
Głównego na głównej stronie internetowej 
MCER.

Przekazanie materiałów fotograficznych z 
wybranego wydarzenia z możliwością 
wykorzystania do celów PR sponsora 
głównego, wydruku materiałów 
promocyjnych i gadżetów.

Logo na stronie www MCER 



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne
Ul. Wspólna 40-42, 05-270 Marki

tel.: +48 22 676 79 69
www.mcer.pl

Renata Sowińska
r.sowinska@mareckieinwestycje.pl

kom.: +48 602 387 407

Jesteśmy na:                                                        

http://www.mcer.pl/
mailto:r.sowinska@mareckieinwestycje.pl

