ФЕДЕРАЦІЯ БАГАТОПОВТОРНОГО ЖИМУ УКРАЇНИ
Поштова адреса: 21030, Україна, м. Вінниця, вул. Стахурського 80/80. Телефони: 063-274-41-40, 067-430-94-48
Ідентифікаційний код 38717542. Електронна скриня: info@umbpf.org.ua.
Сторінки в мережі інтернет: www.umbpf.org.ua та http://vk.com/umbpf.
Рахунок в ПриватБанку: 26004055313967, МФО 302689, ЕДРПОУ 3373712753

Федерація багатоповторного жиму України (надалі ФБЖУ) – некомерційна громадська
організація, яка займається розвитком та популяризацією багатоповторного жиму (жиму штанги
лежачи на максимальну кількість повторень протягом 5-ти хвилин) на території України.
Багатоповторний жим це молодий вид спорту, в якому участь беруть як професійні спортсмени, так
і аматори. З кожним змаганням аудиторія, яку цікавить багатоповторний жим стрімко збільшується,
адже, це досить доступний, безпечний та видовищний силовий вид спорту.
Протягом свого першого року діяльності (2013 рік) ФБЖУ провела 6 змагань на території
Вінницької області, участь в яких взяли понад пів тисячі спортсменів, а протягом 2014 року було
сплановано та проводиться вже 7 змагань високого рівня у різних областях нашої країни
(Вінницька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Київська та Житомирська).
Колектив Федерації багатоповторного жиму України складається виключно з амбіційних,
молодих та знаючих свою справу людей, які провели та організували не один десяток змагань на
високому рівні, і, тим більше, являються діючими спортсменами, а, хто, як не спортсмен знає на що
потрібно звернути увагу при організації змагання для отримання максимального ефекту та
задоволення від дійства.
На жаль, ФБЖУ не має власних постійних джерел надходжень фінансових активів для
організації змагань, тому пропонує не байдужих людей та організацій долучатися до проведення ІІ
Чемпіонату України з багатоповторного жиму в м. Вінниця (13 грудня 2014р., СК «Максимус») в
якості спонсорів та меценатів. Чемпіонат України – щорічне наймасштабніше змагання з
багатоповторного жиму, до якого тривалий час готуються та беруть участь найкращі спортсмени та
команди нашої країни.
На минулому Чемпіонаті України участь в змаганні прийняло понад 60 спортсменів з 6-ти
різних областей України, в даному році очікується значно більша кількість спортсменів з
щонайменше 10-ти областей України (орієнтовно 100 спортсменів), і, особливо, із інших країн:
Білорусі, Молдови та Росії. На наших змаганнях ми не тільки пропагуємо заняття спортом та
здоровий спосіб життя, але й патріотизм та любов до України.
Загальна вартість організації ІІ Чемпіонату України з багатоповторного жиму, відповідно до
складеного кошторису, становить 25 тисяч гривень, з яких 10 тис. грн. планується отримати з
змагальних внесків від спортсменів, а решту, 15 тисяч грн., зі спонсорських внесків.
За 2 місяці до проведення змагання розпочнеться кампанія з поширення інформації в мережі
Інтернет про змагання. Планується розміщувати банери, афіші та статті на спортивних сайтах,
групах та сторінках відомих спортсменів в соціальних мережах, на сайтах міста Вінниці, на сайтах
інформаційних партнерів, а також анонси в друкованих виданнях міста Вінниці. Безпосередньо на
змагання планується запросити представників місцевого телебачення (ВДТ, Віта, Еверест). Статті
про проведений захід будуть публікуватися в друкованих виданнях міста, а також в
найпопулярнішому спортивному журналі на території східної Європи «Железный мир». Рекламна
кампанія буде розрахована на молодь та спортсменів, які відвідують в основному спортивні
ресурси.
Для ефективної співпраці ми підготували для Вас наступні спонсорські пакети:
> Пакет офіційного спонсора змагання – 3500 грн.;
> Пакет спонсора змагання – 2000 грн.;
> Пакет спонсора призів змагання – представлення подарунків за індивідуальні місця
(перше місце – 15 номінацій, друге місце – 15 номінацій, третє місце – 15 номінацій) та за
командні місця (перше командне, друге командне, третє командне).
> Пакет інформаційного спонсора - висвітлення перебігу чемпіонату по затвердженому
графіку та узгодженій кількості різних публікацій.
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1. Виступ представника організації на відкритті та
нагородженні
2. Прийняття представником організації участі у
церемонії нагородження
3. Розміщення власного рекламного стенда під час
проведення змагання
4. Розміщення товарного знаку та категорії спонсорства
на паперових загородженнях
5. Згадки в анонсуючих та звітуючих статтях в
друкованих та інтернет ЗМІ
6. Розміщення товарного знаку із зазначенням категорії
спонсорства на афіші заходу (друк у кількості 100 шт.,
поширення афіш в мережі Інтернет (соц. мережах,
сайтах), друкованих виданнях)
7. Розміщення товарного знаку із зазначенням категорії
спонсорства на головному банері
8. Оголошення про спонсорство під час проведення
змагання ведучим (не менше 5 разів)
9. Розміщення товарного знаку на сертифікаті та бейджі
учасника
10. Розміщення товарного знаку на додаткових
рекламних банерах
11. Розміщення власного рекламного банера в день
проведення змагання
12. Безкоштовне розповсюдження інформаційних
матеріалів спонсора в день проведення змагання
13. Розміщення товарного знаку та категорії
спонсорства в розділі «партнери» на сайті Федерації з
посиланням на сайт спонсора, а також в групі у
соціальній мережі
14. Розміщення товарного знаку спонсора та категорії
спонсорства в звітуючому відео-ролику
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призів»

Пакет
«Спонсор»

Пакет
«Офіційний
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Таблиця 1 – Перелік послуг, які входять до спонсорських пакетів
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Якщо наведені вище спонсорські пакети не цілком відповідають Вашим побажанням, ми
можемо скласти спонсорський пакет безпосередньо для Вашої компанії, враховуючи усі Ваші
вимоги.
Який би варіант участі Ви не вибрали, ми докладемо усі зусилля щоб наша співпраця дала
найкращий результат!
Будемо раді будь-якому виду співпраці. З радістю також приймемо актуальні поради та
різнопланову допомогу в організаційному плані.

