


KIM JESTEŚMY?
POZNAJ FENOMEN 

NA SKALĘ 

KRAJOWĄ:

PIERWSZA ŻEŃSKA 

DRUŻYNA FUTBOLU 

AMERYKAŃSKIEGO 

W POLSCE!

10 lat działalności ~50 aktywnych zawodniczek



KIM 
JESTEŚMY?
Warsaw Sirens tworzą 
kobiety w wieku 16-45 
lat. 

Reprezentujemy różne 
grupy społeczne, 

pracujemy w rozmaitych 
zawodach, 

mamy mężów, 
chłopaków, dziewczyny, 
dzieci, koty i psy,

mamy niejednolite 
poglądy,

ale jesteśmy JEDNĄ 
DRUŻYNĄ!



Nasze 
wartości
o Różnorodność

o Wytrwałość

o Kobiecość

o Równość

o Girl power

o Tolerancja

o Siła

o Waleczność

o Wspólnota



JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

Na przełomie sierpnia i września 2012 r. miał miejsce pierwszy w Polsce 
żeński trening futbolowy.

Pojawiło się na nim kilkanaście dziewczyn, które kierując się miłością do 
futbolu amerykańskiego postanowiło poznać ten sport od praktycznej strony. 
W ciągu kolejnych miesięcy, drużyna znacznie rozrosła się pod względem 
liczby zawodniczek, a także przekształciła w Stowarzyszenie. W tej chwili liczy 
ono około 60 osób.



FUTOBOL AMERYKAŃSKI W 
POLSCE

MĘSKA LIGA
Rozgrywki odbywają od 2006 roku,

Kulminacją tego rozwoju były lata 
2012-2013 

► Finał rozgrywek ligowych 
odbył się na stadionie 
narodowym

► Na każdy z superfinałów 
wszystkie bilety (23 tys./finał) 
zostały wyprzedane

ŻEŃSKA LIGA
Jesteśmy jedyną aktywną drużyną w Polsce, a 
żeńska liga nigdy nie powstała. 

Ale nawet to nie jest w stanie nas powstrzymać!

Rozgrywamy międzynarodowe mecze 
towarzyskie

W 2019 roku dołączyłyśmy do czeskiej Ligi 
Futbolu Amerykańskiego.

Od 2014 roku rozegrałyśmy 39 meczów
(z czego 32 międzynarodowych).



GDZIE ROZEGRAŁYŚMY MECZE

✔ Warszawa
✔ Praga
✔ Opole
✔ Ostrava
✔ Berlin
✔ Budapeszt
✔ Bochum
✔ Brno
✔ Castle 

Giorgio
✔ Wiedeń
✔ Hradec 

Kralove



IDZIEMY PO WIĘCEJ

Foto: Rafał Wilk



LIGA 
CZESKA
W 2019 roku  
dołączyłyśmy do 
Czeskiej Ligi Futbolu 
Amerykańskiego 
Kobiet (CLAF)

W naszym 
pierwszym 
regularnym sezonie 
zdobyłyśmy 
Vice-Mistrzostowo 
Czech



NASZA OFERTA



PROPOZYCJA ŚWIADCZEŃ 
SPONSORSKICH

PAKIET 1 - OK. 2500 PLN 
► Logotyp sponsora i informacja publikowane w social mediach (posty, wydarzenia, 

relacje)
► Logotyp sponsora na informacjach (plakatach) meczowych
► Logotyp sponsora na skrótach meczowych, jeśli takie będą tworzone
► Zamieszczenie logotypu i artykułu na stronie WWW
► Możliwość ekspozycji przesłanych materiałów (rollupy itp.) na meczach

i wydarzeniach drużyny (transport materiałów po stronie sponsora)
► Możliwość promocji lub sprzedaży na meczach domowych
► Indywidualne podziękowanie sponsorowi w uzgodnionej formie (koszulka, piłka, 

dyplom itp.)
► Komunikaty dźwiękowe na meczach domowych drużyny
► Ekspozycja na banerach w trakcie meczów domowych (banery po stronie 

sponsora)



PROPOZYCJA ŚWIADCZEŃ 
SPONSORSKICH

PAKIET 2 - OK. 10 000 PLN 
► Wszystkie elementy pakietu 1
► Umieszczenie logotypu sponsora na kaskach zawodniczek
► Umieszczenie logotypu na strojach zawodniczek
► Udział w wydarzeniu integracyjnym lub innym sponsora, X zawodniczek
► Wsparcie social mediów sponsora – udostępnianie treści poprzez profile drużyny (FB, IG, 

TT, TikTok), indywidualne udostępnianie przez zawodniczki jest ich decyzją i wyborem
► Udział merytoryczny w konferencji / targach sponsora – warsztaty z liderstwa, 

zarządzania zespołem, tematy ogólnosportowe lub wynikające z indywidualnych 
kompetencji członków zespołu

► Pula biletów na mecze domowe drużyny
► Stworzenie krótkiego video z interakcji klub – sponsor
► Zaproszenie na galę podsumowującą sezon wraz z oficjalnym podziękowaniem



PROPOZYCJA ŚWIADCZEŃ 
SPONSORSKICH

PAKIET 3 - OK. 50 000 PLN 
► Wszystkie elementy pakietu 2
► Sponsoring tytularny (dodatkowo płatny)
► Sponsoring tytularny gali X lecia Sirens
► Stworzenie autorskich skrótów meczowych z nazwa sponsora
► Dedykowane koszulki treningowe z logotypem sponsora
► Co trening relacje foto/video z treningów (zwiększenie ekspozycji logotypu)
► Nieograniczona pula biletów na mecze domowe
► Zorganizowanie wyjazdu na 1 mecz wyjazdowy dla reprezentantów sponsora
► Najlepsza ekspozycja logotypu na sprzęcie meczowym
► Dedykowany dłuższy film podsumowujący współpracę
► Stworzenie wydarzenia dla sponsora (integracja, turniej sportowy)
► Stworzenie dedykowanej linii gadżetów z logotypem sponsora
► Dodatkowe, niestandardowe formy współpracy rozpatrywane indywidualnie



Reklamowy 
potencjał 
Warsaw Sirens
► Mimo że nie mamy 

przeciwniczek w postaci 
innych drużyn w Polsce 
pojawiamy się 
regularnie w mediach 
tradycyjnych oraz 
internetowych. I to dużo 
częściej niż nasi koledzy
z męskich drużyn!

► Wszystkie materiały do 
obejrzenia na 
warsawsirens.pl/media-o
-nas/

Źródło:  https://tiny.pl/txnfz

https://warsawsirens.pl/media-o-nas/
https://warsawsirens.pl/media-o-nas/
https://tiny.pl/txnfz


Materiał w DZIEŃ DOBRY TVN – 
przykładowy ekwiwalent 

reklamowy

Lokowanie 
produktu w 
programie – od 60 
tys. zł

Materiał 
sponsorowany w 
programie – od 
150 tys. zł

Materiał opowiadał o 
różnorodności kobiet 
trenujących w naszej drużynie

Źródło: https://dziendobry.tvn.pl/zdrowie/sport-i-fitness/filip-chajzer-spotkal-sie-z-warsaw-sirens-5411862

https://dziendobry.tvn.pl/zdrowie/sport-i-fitness/filip-chajzer-spotkal-sie-z-warsaw-sirens-5411862


Materiał w gazecie POLITYKA



NASZE KANAŁY 
SPOŁECZNOŚCIOWE

FACEBOOK
► 7232 polubień

► Posty organiczne docierają do 2-9 
tysięcy osób

► posty sponsorowane docierają do około 
15 tysięcy osób

INSTAGRAM
► 2920 obserwujących (jeden z największych 

profili wśród drużyn futbolowych w Polsce)

► Średni zasięg postów w 24h po opublikowaniu 
utrzymuje się na poziomie 900 
obserwujących  

► Średnia dzienna liczba aktywności 
użytkowników to 146 polubień,
komentarzy i udostępnień



NASI ODBIORCY - FACEBOOK

Naszą najliczniejszą grupą 
docelową są kobiety i mężczyźni 
w przedziale wiekowym 25-34 lata
czyli tzw. „millenialsi”.

Kolejną dużą grupą odbiorców 
są kobiety i mężczyźni w wieku 
35-44 lata czyli tzw. pokolenie Z.
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NASI ODBIORCY - INSTAGRAM

Naszą najliczniejszą grupą 
docelową są kobiety i mężczyźni 
w przedziale wiekowym 25-34 lata

Kolejną dużą grupą odbiorców są 
mężczyźni w wieku 18-24 oraz 
kobiety 18-24
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NASI ODBIORCY - Tik Tok



Dane Kontaktowe

KLUB SPORTOWY WARSAW SIRENS
STOWARZYSZENIE KOBIECEJ DRUŻYNY FUTBOLU 

AMERYKAŃSKIEGO
KRS: 0000469820
REGON: 146909250
NIP: 5223009785
Adres:
ul. Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
kontakt@warsawsirens.pl



kontakt@warsawsirens.pl

warsawsirens.pl

instagram.com/warsawsirens

facebook.com/WarsawSirens

mailto:kontakt@warsawsirens.pl
http://warsawsirens.pl
http://www.instagram.com/warsawsirens
http://www.facebook.com/warsawsirens

