
Oferta marketingowa



Zaproszenie do współpracy

        Szanowni Państwo,

    pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z propozycją nawiązania
współpracy marketingowej pomiędzy Stowarzyszeniem Kultury 
Fizycznej GKŻ Wybrzeże, którego jestem Prezesem, a Państwa firmą. 
Jestem przekonany, że posiadamy doświadczenie oraz możliwości, które 
pozwolą spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
Partnerów.

     GKŻ Wybrzeże to jedyny podmiot w województwie pomorskim reprezentujący jedną 
z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Polsce jaką jest żużel. Przedstawiciel tego sportu, 
aktualny Indywidualny Mistrz Świata na Żużlu, Bartosz Zmarzlik, został uznany 
za najpopularniejszego sportowca w Polsce roku 2019 w plebiscycie Przeglądu Sportowego,
a w bieżącym roku zajął piątą lokatę. Popularność dyscypliny idzie w parze z sukcesami 
sportowymi. Polacy rokrocznie dominują w walce o światowe tytuły, a polska liga jest uznawana 
za najsilniejszą na świecie.
To wszystko sprawia, że sport żużlowy pod względem oglądalności „na żywo” oraz podczas 
transmisji telewizyjnych to zdecydowany numer jeden wśród dyscyplin posiadających rozgrywki 
ligowe. Nie inaczej jest w Gdańsku. GKŻ Wybrzeże to kontynuator 75-letniej tradycji czarnego 
sportu w naszym mieście i jednocześnie jeden z najważniejszych klubów sportowych w regionie. 
Mecze naszej drużyny gromadzą na trybunach tysiące kibiców, a sama chęć spróbowania swoich 
sił w tym sporcie przyciąga kolejnych potencjalnych adeptów na pierwsze treningi w prowadzonej 
przez nas młodzieżowej szkole żużlowej. 
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    Serdecznie zapraszam do zapoznania się z niniejszą ofertą oraz do współpracy z naszym klubem.

Tadeusz 
 Zdunek
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Dane klubu

G D A Ń S K I

K LU B
Ż U Ż L O W Y
WYBRZEŻE

Forma prawna:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Nazwa:
Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże

KRS:
0000252510

NIP:
583-29-30-769

Zarząd:
Tadeusz Zdunek - Prezes Zarządu
Adam Zieleziński - Członek Zarządu
Jacek Uznański - Członek Zarządu
Mariusz Kędzielski - Członek Zarządu
Herb:

Adres:
ul. Zawodników 1
80-729 Gdańsk 
Oficjalna strona internetowa: www.wybrzezegdansk.pl
Oficjalne konta na portalach społecznościowych:

      facebook.com
instagram.com

twitter.com

/gdanskizuzel
/wybrzezegdansk
/wybrzezegdansk
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http://www.wybrzezegdansk.pl


Sport żużlowy
Żużel to:

Dyscyplina sportu uprawiana w 23 krajach na świecie;

Wyścigi motocyklowe po owalnym torze żużlowym;

Jedyny sport motorowy, w którym motocykle nie posiadają hamulców;

Jedyny sport motorowy, gdzie zawodnicy skręcają tylko w lewo;

Emocje i adrenalina, jakich nie dają inne sporty.

Żużel w TV
     

Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu
Drużynowe Mistrzostwa Świata na Żużlu

Drużynowe Mistrzostwa Polski - PGE Ekstraliga 
Drużynowe Mistrzostwa I Ligi - eWinner 1. Liga 

Indywidualne Mistrzostwa Europy na Żużlu
Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów
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5Siła mediów 2020

Średnia oglądalność

Najwyższa oglądalność

175 000,00 

249 000,00 (Gorzów - Wrocław)

Średnia oglądalność

Najwyższa oglądalność

89 000,00 

153 000,00 (Gorzów - Częstochowa)

Średnia oglądalność

Średnia oglądalność

Najwyższa oglądalność

165 000,00 

203 000,00 (Gdańsk - Tarnów)
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Wybrzeże Gdańsk od 1945

Wczoraj75-lat
ż u ż l a

w
Gdańsku

Lata 1945-1959
W tym okresie w Gdańsku sekcji żużlowych 
należy szukać poza GKS Wybrzeże. Sport 
żużlowy uprawiali wówczas zawodnicy: Moto 
Club Danzig, GKS Gdańsk, Związkowiec 
Gdańsk, Stal Gdańsk oraz LPŻ Neptun Gdańsk.

w historii sportu żużlowego w Gdańsku. 
Kolejny rok nie był już tak dobry. Zespół 
(po raz ostatni startując pod taką nazwą) zajął 
siódme, przedostatnie, miejsce w lidze. 
Właśnie wtedy podjęto decyzję o przekazaniu 
sekcj i  prężnie działającemu klubowi - 
Wybrzeżu Gdańsk i pod tym szyldem klub 
startuje po dziś dzień.

Lata 1960-1961
Rok 1960 to początek nowego okresu
w dziejach  gdańskiego sportu żużlowego. 
Po zakończeniu sezonu 1959  nad morze 
przeniesiona została sekcja żużlowa Legii 
Warszawa, która została przekształcona 
w Legię Gdańsk. Już w pierwszym sezonie 
z e s p ó ł  w y w a lc z y ł  s r e b r n e  m e d a le 
Drużynowych Mistrzostw Polski - pierwsze

Lata 1962-2005
W 1962 sekcja żużlowa trafiła do jednego 
z najprężniejszych klubów sportowych 
w mieście - Gwardyjskiego Klubu Sportowego 
Wybrzeże, który posiadał w tym okresie 
około 17 sekcji sportowych. Z biegiem czasu 
i zmianą ustroju w Polsce, klub zmienił nazwę  
na Gdański Klub Sportowy Wybrzeże. 
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Dzisiaj

...do 2021

To właśnie ta nazwa już od kilkudziesięciu lat 
nieodłącznie towarzyszy gdańskiej drużynie 
żużlowej. Mimo iż powołany do życia w 1945 
roku klub od 2005 roku jest w stanie upadłości, 
a jego miejsce zajęły inne podmioty, to pod 
szyldem „Wybrzeże” gdański żużel odnosił 
największe sukcesy, Czerwono-biało-niebieskie 
barwy przywdziewali tacy artyści czarnego 
sportu, jak medaliści mistrzostw świata Zenon 
Plech, Tomasz Gollob, czy Szwed Tony 
Rickardsson. W dorobku klubu jest również 25 
medali  mistrzostw Polski  z rozgrywek 
organizowanych pod nadzorem Polskiego 
Związku Motorowego. Klubową gablotę 
wypełniają dodatkowo indywidualne trofea 
żużlowców reprezentujących zespół.

Lata 2006 - dziś
Ro k  2 0 0 6  p r z y n i ós ł  wa ż n ą  z m i a n ę 
w gdańskim żużlu. W związku z problemami 
wielosekcyjnego „Wybrzeża” powołany 
został jednosekcyjny Gdański Klub Żużlowy 
Wybrzeże, który stał się jednocześnie 
spadkobiercą tradycj i  utytułowanego 
poprzednika. Obecny Zarząd odpowiada 
za prowadzenie klubu od 2015 roku. Dziś 
gdański ośrodek jest postrzegany jako jeden 
z najlepiej zorganizowanych w Polsce. Coraz 
w iększą  rolę  w drużyn ie  odgry wają 
wychowankowie, zespół jest systematycznie 
wzmacniany,a celem na nadchodzące lata jest 
awa n s  d o  PG E  E k st r a l i g i  i  s t a b i l n e 
funkcjonowanie na poziomie najlepszej ligi 
żużlowej świata. 



Wybrzeże Gdańsk 2021
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SENIORZY

Imię i nazwisko Narodowość Data urodzenia Sukcesy

Krystian Pieszczek Polska 23.09.1995 v-ce Mistrz Świata Juniorów 2015

Jakub Jamróg Polska Mistrz Europy Par 202024.06.1991

Michał Gruchalski Polska Mistrz Polski klasa 125cc 201418.11.1998

Viktor Kulakov Rosja Mistrz Europy Par 201921.02.1995

Rasmus Jensen Dania II v-ce Mistrz Danii 201916.10.1993

Lukas Fienhage Niemcy Mistrz Świata (długi tor) 202012.09.1999

Drew Kemp Wielka Brytania Mistrz W.Brytanii do lat 19 202011.08.2002

Aleksandr Kaibushev Rosja IV msc Puchar Europy 2019 08.12.2001

JUNIORZY

Imię i nazwisko Narodowość Data urodzenia Sukcesy

Alan Szczotka Polska 12.03.2001 -

Piotr Gryszpiński Polska -29.08.2000

Amadeusz Szulist Polska -03.07.2002



99
Wybrzeże w liczbach

22 695 polubień

4 833 obserwujących

3 848 obserwujących

16 238
publikacji

o klubie w roku 
2020

14
meczów 

transmitowanych 
w sezonie 2020

2 167 widzów - komplet „covidowy”

FREKWENCJA 
W GDAŃSKU 
SEZON 2020

2 167 widzów - komplet „covidowy”

2 167 widzów - komplet „covidowy”

2 000 widzów

2 000 widzów

1 960 widzów

vs

TERMINARZ
SPOTKAŃ

2020

KWIECIEŃ
03/05 Unia Tarnów ŻSSA - Zdunek Wybrzeże Gdańsk     
10/12 Zdunek Wybrzeże Gdańsk - ROW Rybnik
17/19 Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno - Zdunek 
Wybrzeże Gdańsk
24/26 Zdunek Wybrzeże Gdańsk  - Abramczyk Polonia 
Bydgoszcz

MAJ
08/10 Celfast Wilki Krosno - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 
15/17 Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Orzeł Łódź
22/24 Agred Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski - 
Zdunek Wybrzeże Gdańsk 
29/31 Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Arged Malesa TŻ Ostrovia 
Ostrów Wielkopolski

CZERWIEC
05/07 Orzeł Łódź - Zdunek Wybrzeże Gdańsk
19/21 Zdunek Wybrzeże Gdańsk- Celfast Wilki Krosno

LIPIEC
03/05Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Zdunek Wybrzeże 
Gdańsk 
17/19 Zdunek Wybrzeże Gdńsk - Car Gwarant Kapi Meble 
Budex Start Gniezno

SIERPIEŃ
01/02 ROW Rybnik - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 
14/16 Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Unia Tarnów ŻSSA 

WRZESIEŃ
04/05 1. runda finałowa
11/12 2 .runda finałowa
26 3 .runda finałowa

PAŹDZIERNIK
03 4 .runda finałowa

        

1 870 widzów



Elementy reklamowe – Nazwa Drużyny
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Obecność nazwy Sponsora w nazwie drużyny ligowej to zdecydowanie najbardziej atrakcyjna ekspozycja 
reklamowa w przypadku sponsoringu sportowego. Kilkanaście tysięcy publikacji medialnych rocznie to 
liczba, która robi wrażenie i powoduje wypracowanie ekwiwalentu reklamowego na poziomie kilkunastu 
milionów złotych rocznie.

W przypadku GKŻ Wybrzeże istnieją dwa warianty zakupu prawa do obecności w nazwie drużyny:
I. Wyłączność w nazwie - „Sponsor” Wybrzeże Gdańsk.
II. Jeden człon w nazwie zawierającej dwóch sponsorów - „Sponsor I” Sponsor II” Wybrzeże Gdańsk



911
Elementy reklamowe – Kevlar

Kevlar, czyli kombinezon żużlowca, to nieodłączny ekwiwalent każdego zawodnika. Kevlar jest 
użytkowany przez cały mecz  - żużlowcy mają go na sobie podczas przygotowań w parku  maszyn, 
podczas walki na torze oraz podczas wywiadów przeprowadzanych po zawodach.
Kombinezon pełni dwie zasadnicze funkcje - ochronną oraz wizerunkową. W związku z powyższym 
stanowi znakomitą przestrzeń reklamową. Na każdym kombinezonie znajduje się kilkanaście 
lokalizacji do wykorzystania przez Sponsorów. Przykładowe lokalizacje zostały oznaczone białymi 
okręgami na schemacie poniżej. 

Miejsce na reklamę



Elementy reklamowe – Odzież Teamu

12

Praca żużlowca to nie tylko jazda na torze. Nasi zawodnicy często bywają gośćmi imprez szkolnych, 
samorządowych, firmowych, jak również programów telewizyjnych. Podczas każdego wyjścia zawodnicy 
ubrani są w stroje, w których reprezentują zarówno klub, jak i sponsorów. Do oficjalnego stroju zawodników 
należą takie elementy jak koszula, kurtka, bluza, czapeczka, itp.



Żużlowiec i motocykl - połączenie bez którego sport żużlowy by nie istniał. Motocykl to nie tylko 
pojazd, którego jakość zapewnia możliwość wygrywania z rywalami. Motocykl to przede wszystkim 
wizytówka zawodnika i klubu. Odpowiednio dobrana kolorystyka osłon, kół czy błotnika sprawia, 
że kibice potrafią rozpoznać żużlowca właśnie po motorze. Osłony motocykla to też znakomita 
przestrzeń reklamowa, którą dzielimy z zasady na dwie grupy:
I. Reklama na osłonie bocznej motoru – lewej i prawej.
II. Reklama na osłonie kierownicy – widelec.
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Elementy reklamowe – Motocykl



Elementy reklamowe – Brama Maratońska
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Brama Maratońska to najbardziej charakterystyczny budynek na stadionie żużlowym w Gdańsku. 
Zabytkowy obiekt stanowi centralny punkt w miejscu przeprowadzania zawodów. Brama oddziela tor 
żużlowy od parku maszyn, w którym zawodnicy przygotowują się do kolejnych wyścigów. To na nią są 
skierowane oczy kibiców pomiędzy biegami. Obiekt stanowi również główne tło podczas transmisji 
telewizyjnych. 
Lokalizacja oraz gabaryty Bramy Maratońskiej sprawiają, że oferuje ona znakomitą ekspozycje reklam 
wielkoformatowych. Dostępne są powierzchnie o wymiarach 11,7 m x 1,85 m oraz 12,5 m x 2,5 m. Łącznie 
oferujemy 6 lokalizacji ekspozycji reklamowych z dwóch stron Bramy.



Banda to element, który ogranicza szerokość toru żużlowego. Reklamy Sponsorów na bandzie 
umieszczone są zarówno na jej wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie. Wewnątrz toru dysponujemy 
74. przestrzeniami o wymiarze 2,4 m x 0,9 m (na prostych) oraz 85. miejscami o wymiarze 3,1 m x 
0,65 m każdy (na wirażach, tzw. banda pneumatyczna). Te ekspozycje są znakomicie widoczne 
zarówno dla kibiców na stadionie oraz w pomeczowych galeriach zdjęć.

Od zewnętrznej strony na bandzie znajduje się 150 miejsc reklamowych o wymiarze 2,4 m x 0,9 m. 
Reklamy umieszczone w tej lokalizacji są dobrze widoczne podczas transmisji telewizyjnej.  
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Elementy reklamowe – Banda



Elementy reklamowe – Koziołki
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Koziołki reklamowe to drewniane potykacze o wymiarach 4 m x 1 m ustawione na murawie wewnątrz toru 
żużlowego oraz w pasie zieleni oddzielającym trybuny od toru. Koziołki ustawiona na murawie zapewniają 
dwustronną ekspozycję reklamy (max 50 szt.), natomiast w pasie zieleni jednostronną (max. 30 sztuk)



Baner siatkowy to forma poziomej reklamy wielkoformatowej umiejscowionej wewnątrz toru. Jest 
to ekspozycja doskonale widoczna z trybun oraz podczas telewizyjnej transmisji. Baner może być 
umiejscowiony praktycznie w każdym miejscu murawy i zajmować powierzchnię do 200 m2.
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Elementy reklamowe – Siatka



Elementy reklamowe – Tablice
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Tablice reklamowe usytuowane są nad trybunami stadionu im. Zbigniewa Podleckiego. Na obiekcie znajdują 
się 42 tablice o wymiarze 4 m x 2 m każda.



Spoty reklamowe na bandach LED to najbardziej dynamiczna forma reklamy na stadionie żużlowym. 
Dzięki 40 metrom bieżącym band umieszczonym wewnątrz toru jesteśmy w stanie emitować około 
300 reklam w trakcie jednego meczu. Długość spotu jest dowolna, lecz nie dłuższa niż 15 sekund.
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Elementy reklamowe – Ekran LED



Elementy reklamowe – Hostessy
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Podczas każdego meczu na torze pracuje 7 hostess. Cztery z nich odpowiadają za ustawienie zawodników 
pod taśmą, jedna trzyma tablicę z numerem wyścigu, dwie prezentują reklamę Sponsora o wymiarze 
2 m x 0,8 m. Reklamy eksponowane są minimum 15 razy w ciągu meczu.



Balony reklamowe to jeden z najciekawszych elementów reklamy wizualnej podczas meczu 
żużlowego. Zaletą tej formy promocji jest możliwość zmian lokalizacji balona podczas poszczególnych 
spotkań.
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Elementy reklamowe – Balony



Elementy reklamowe – Wywiady
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W sezonie 2019 Zdunek Wybrzeże odbyło 6 spotkań na gdańskim torze. Kibice w całej Polsce obejrzeli 
wszystkie! Podczas każdego z tych spotkań zawodnicy udzielili kilkunastu wywiadów na tle specjalnej 
przygotowanej ścianki. Dzięki takiej ekspozycji logotyp Sponsora pojawia się w świadomości setek tysięcy 
potencjalnych klientów. Na tle identycznej ścianki odbywają się również konferencje prasowe.



Park maszyn to swoista świątynia żużlowego stadionu do której dostęp mają nieliczni. To tam 
żużlowcy irytują się po porażkach i fetują swoje sukcesy. To tam dochodzi do sporów z mechanikami 
czy długich przemów trenerów. Obrazy telewizyjne z tych miejsc to jeden z najchętniej oglądanych 
fragmentów meczu, tzw. sportowa ”kuchnia” najbardziej interesuje fanów. Między innymi dlatego 
reklama w boksach zawodników jest szczególnie kusząca dla tych reklamodawców, którzy chcą 
umieszczać swój produkt w centrum wydarzeń.
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Elementy reklamowe – Boksy



Elementy reklamowe – Materiały graficzne
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Każdy mecz ligowy związany jest z produkcją wielu rodzajów materiałów graficznych, z którymi kontakt 
mają nie tylko kibice sportu żużlowego. Praktycznie każdy z nich daje szansę ciekawej reklamy Sponsorom 
klubu:
I. Ulotki - nakład 10 000 egz. na mecz - możliwa reklama na awersie (logo) oraz rewersie (format A5).
II. Plakat - nakład 500 szt. na mecz - możliwa reklama w postaci logotypu.
III. Program zawodów - nakład 2000 szt. na mecz - książeczka niezbędna do notowania wyniku - możliwa 
reklama na okładce (logo) oraz wewnątrz (format A5 i mniejsze).



Sport żużlowy to dyscyplina specyficzna w stosunku do innych sportów drużynowych pod względem 
charakterystyki meczu. W przeciwieństwie do piłki nożnej, ręcznej, czy też koszykówki w „czarnym 
sporcie” nie ma klasycznej przerwy. Zawody składają się z 15 wyścigów, które oddzielone są krótkimi 
2-3 minutowymi odstępami, w czasie których zawodnicy przygotowują się do kolejnych biegów. 
Jedyne dłuższe przerwy, odbywające się co kilka gonitw poświęcone są na kosmetykę toru - pracę 
polewaczki czy też ciągnika. Mimo krótkiego przebywania na torze pojazdy te stanowią znakomite 
miejsce ekspozycyjne dla Reklamodawców. 
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Elementy reklamowe – Pojazdy



Elementy reklamowe – Internet
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Sezon żużlowy trwa od marca do października. Nie oznacza to jednak. że zimą zainteresowanie tym sportem 
zanika. Okres jesienno–zimowy to bowiem czas transferów zawodników. W sporcie żużlowym do zmian 
przynależności klubowej dochodzi jedynie w przerwie między sezonami. To jest czas, w którym strony 
internetowe oraz portale społecznościowe klubów przeżywają prawdziwe oblężenie. 
Dlatego też oferujemy Państwu między innymi reklamę w świecie wirtualnym. Oficjalna strona klubu 
www.wybrzezegdansk.pl generuje średnio 11  000 wejść dziennie z unikatowych adresów IP.



Obok dziesiątek możliwości reklamy na stadionie podczas zawodów żużlowych, oferujemy Państwu 
również lokalizacje stricte niezwiązaną z meczami. Ogrodzenie zewnętrzne stadionu sąsiaduje między 
innymi z drogą dojazdową do sklepu spożywczego, a już niebawem także z hotelem. Dzięki temu 
reklamy zamieszczone na zewnątrz stadionu docierają do zupełnie innej grupy odbiorców niż 
te na stadionie.

Elementy reklamowe – Ogrodzenie
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Elementy reklamowe – Obliagatoryjne
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Każdy Sponsor zespołu Zdunek Wybrzeże Gdańsk, niezależnie od przekazywanej kwoty, otrzymuje dwie 
ekspozycje reklamowe na tzw. dobry początek . Należą do nich:
I. Logotyp i wizytówka firmy na oficjalnej stronie klubu - www.wybrzezegdansk.pl.
II. Logotyp w programie zawodów.



DAJ SIĘ ZAPROSIĆ!

Poza opisanymi wcześniej formami promocji firmy jesteśmy w stanie zaoferować Państwu wynajem 
loży 30 osobowej podczas meczu żużlowego. W cenie zapewniamy catering, najlepsze miejsca 
na stadionie, a także idealny widok na przebieg zdarzeń zarówno na torze, jak i w parku maszyn - jedyna 
taka lokalizacja na stadionie. Tylko u nas możecie Państwo zintegrować pracowników czy też 
uhonorować klientów  uczestnictwem w tak ekstremalnym wydarzeniu, jakim niewątpliwie jest mecz 
żużlowy!

Świadczenia dodatkowe
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ZAPROŚ NAS!

Organizujecie Państwo imprezę firmową dla pracowników, festyn dla klientów, czy też stoisko 
promocyjne podczas targów - jesteśmy przekonani, że udział żużlowców w takiej imprezie na pewno 
doda jej wyjątkowości i prestiżu. Bardzo chętnie wesprzemy wizerunkowo Państwa event!

PODARUJ SWOIM PRACOWNIKOM LUB KLIENTOM KARNETY NA ŻUŻEL!

Karnety (bilety całoroczne) na mecze żużlowe to znakomity upominek dla pracowników lub 
kontrahentów Państwa firmy. 

ZASZCZEP DZIECIOM SPORT!

GkŻ Wybrzeże w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie jest organizatorem akcji 
„Zaszczepmy Dzieciom Sport”, której istotą jest fundowanie biletów na mecze żużlowe dla dzieci 
i młodzieży, których rodziny nie posiadają takich możliwości finansowych. Patronami akcji są między 
innymi v-ce Mistrz Świata na Żużlu Zenon Plech, piłkarz Sebastian Mila, czy hokeista Sebastian Marzec. 
Również Państwo mogą dołączyć do akcji i zapewnić uśmiech na twarzach małych kibiców. 
W ubiegłym roku na każdych zawodach było obecnych 250 podopiecznych gdańskiego MOPR-u.
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