PORTFOLIO
MŁODZIEŻ – osiągnięcia
Stowarzyszenie Cieszyński Klub
Sportowy Piast
powstał w 2016 roku z inicjatywy byłego
reprezentanta Polski w piłce nożnej
Ireneusza Jelenia, który został jego
Prezesem i jest nim do dzisiaj będąc
jednocześnie najważniejszym
zawodnikiem drużyny Seniorów.
Obecnie Klub liczy 250 piłkarzy w wieku
4 do 18lat oraz 25 Seniorów.

JAKOŚĆ
Certyfikacja PZPN
Umowa partnerska z Górnikiem Zabrze

2016/2017 – Mistrzostwo 4 ligi Trampkarzy
2016/2017 – Mistrzostwo 3 ligi Młodzików
2017/2018 – Mistrzostwo 3 ligi Młodzików
2018/2019 – Mistrzostwo 3 ligi Trampkarz

SENIOR – droga do celu
2019 – Stworzenie drużyny Seniorów, rozpoczęcie
rozgrywek ligowych
2019/2020 – awans Seniorów do A – Klasy
2020/2021 – awans Juniorów do drugiej ligi Śląskiej
2020/2021 – awans Seniorów do ligi Okręgowej

POTENCJAŁ REKLAMOWY



12,5 tyś zasięg strony facebook
2,5 tyś polubień strony facebook







10,6 tyś wyświetleń profilu na
z ostatnich 90 dni

26,6 tyś zasięg postów z ostatnich 90 dni
7,6 tyś reakcji na post z ostatnich 90 dni
0,5 tyś obserwujących na Instagramie

ŚWIADCZENIA REKLAMOWE - STRÓJ

1- Przód koszulki 2 - Przód spodenek 3 - Pod numerem 4 - Tył spodenek

FORMY REKLAMY


Reklama na stronie www

Reklama partnera na stronie internetowej klubu dedykowany artykuł
na stronie internetowej.


Reklama w social-media

Ekspozycja treści partnera (reklama, lokowanie produktu, logotyp) w
naszych kanałach social-media


Materiały drukowane

Prezentacja banerów reklamowych na meczach ligowych oraz w
trakcie eventów klubowych.


Inne formy reklamy

Jesteśmy otwarci na realizację niestandardowych form reklamowych

ULGA SPONSORINGOWA


Ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców – podatników PIT
osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której
dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub
podatkiem liniowym, a także do podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż
przychody z zysków kapitałowych.



Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy
opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność
sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, przy czym kwota odliczenia
nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku
podatkowym:
z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.

•
•



W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym
150% kosztów poniesionych na sponsoring.
KONTAKT: INFO@CKSPIAST.PL TEL +48 509 420 149
CKSPIAST.PL

CKSPIAST

