


LEGENDARNY KOSMICZNY MECZ Z ANIOŁAMI zagra 11.03.2023 r. po raz drugi w katowickim SPODKU wraz ze Stowarzyszeniem
Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” oraz w 100% na rzecz jego podopiecznych!

Agencja STAR MANAGER Piotr Sobik wraz z Bartoszem Demczukiem z Kabaretu Młodych Panów od 2011 roku tworzy wydarzenie, które swoją
skalą przerasta inne eventy charytatywne na Śląsku. Pierwsze Legendarne Kosmiczne Mecze organizowane były w Rybniku, szybko jednak oka-
zało się, że popularność imprezy jest tak duża, że konieczne było przeniesienie wydarzenia do większej Hali Widowiskowo-Sportowej
w Jastrzębiu-Zdroju. Po latach wielkiego sukcesu Kosmicznych Meczy, organizatorzy postanowili ponownie podnieść poprzeczkę i wyprodukować
to wyjątkowe wydarzenie w katowickim SPODKU. Połączenie sił agencji STAR MANAGER oraz Domu Aniołów Stróżów zaowocowało
pierwszą wspólną edycją wydarzenia, która odbyła się w 2022 r. i okazała się niewątpliwym sukcesem zyskując rzesze fanów nie tylko
wśród mieszkańców regionu, również wśród legendarnych zawodników.

Planowane na marzec wydarzenie zagra ponownie dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, które od prawie 30
lat pomaga rocznie ponad 600 dzieciom i młodzieży oraz 100 rodzinom z ubogich, poprzemysłowych śląskich i zagłębiowskich dzielnic. Dom
Aniołów prowadzi lokalne, kompleksowe systemy wsparcia i jest drugim „domem” dla wielu potrzebujących dzieci. Dom Aniołów Stróżów od
wielu lat organizuje również szereg akcji i wydarzeń służących pozyskaniu funduszy na codzienną pomoc dzieciom. W tym roku pod ich „skrzydła”
trafiły również dzieci i rodziny z Ukrainy, które w Katowicach znalazły schronienie przed trwającą w ich kraju wojną.

Legendarny Kosmiczny Mecz z An io łami to obecnie wielkie sportowe show w wykonaniu znanych osobistości i moc atrakcji
towarzyszących dla całej rodziny! W wydarzeniu tradycyjnie udział wezmą pierwszoligowi zawodnicy i gwiazdy z pierwszych stron gazet -
najpopularniejsi kabare- ciarze, artyści i gwiazdy sportu:



Wypromuj swoją firmę podczas meczu

Mini

CENA: 7. 000 PLN +vat

Standard

CENA: 15.000 PLN +vat

Premium

CENA: 25.000 PLN +vat

Golden

CENA: 35.000 PLN +vat

Platyna

CENA: 50.000 PLN   +vat

Dwuosobowe zaproszenie
na lożę VIP

Dwuosobowe zaproszenie
na lożę VIP

Dwuosobowe zaproszenie
na lożę VIP

(2 zaproszenia) 

Dwuosobowe zaproszenie
na lożę VIP

(2 zaproszenia) 

GŁÓWNE LOGO 
NA KOSZULKACH
(ilość ograniczona)

Logo na wszystkich materiałach
w druku i w Internecie

Logo na wszystkich materiałach
w druku i w Internecie

Logo na wszystkich materiałach
w druku i w Internecie

Logo na wszystkich materiałach
w druku i w Internecie

UDZIAŁ
W KOSMICZNYM MECZU

Informacja o firmie jako partne-
rze/sponsorze wydarzenia ze wskaza-
niem statusu w mediach społeczno-
ściowych oraz na stronie internetowej

organizatorów

Informacja o firmie jako partne-
rze/sponsorze wydarzenia ze wskaza-
niem statusu w mediach społeczno-
ściowych oraz na stronie internetowej

organizatorów

Informacja o firmie jako partne-
rze/sponsorze wydarzenia ze wskaza-
niem statusu w mediach społeczno-
ściowych oraz na stronie internetowej

organizatorów

Informacja o firmie jako partne-
rze/sponsorze wydarzenia ze wskaza-
niem statusu w mediach społeczno-
ściowych oraz na stronie internetowej

organizatorów

Wszystkie elementy
PAKIETU GOLDEN

Pakiet biletów dla pracowników
(6 szt)

Pakiet biletów dla pracowników
(10 szt)

Pakiet biletów dla pracowników
(20 szt)

Pakiet biletów dla pracowników
(30 szt)

Dodatkowy pakiet biletów
dla pracowników

(20 szt)

Dwuosobowe zaproszenie
na bankiet

Dwuosobowe zaproszenie
na bankiet

(2 zaproszenia) 

Dwuosobowe zaproszenie
na bankiet

(2 zaproszenia) 

Możliwośćpromocji sponsora/
partnera podczas wydarzenia poprzez
organizacjęmini stoiska promocyjne-
go (zakres do uzgodnienia z organiza-

torami + organizacja we własnym
zakresie)

Możliwośćpromocji sponsora/
partnera podczas wydarzenia poprzez
organizacjęmini stoiska promocyjne-
go (zakres do uzgodnienia z organiza-

torami + organizacja we własnym
zakresie)

Promocja na Facebooku
LKM oraz KMP

Promocja na Facebooku
LKM oraz KMP

Możliwość kolportażu
mat. promocyjnych wśród publiki

Możliwość kolportażu
mat. promocyjnych wśród publiki

Post dedykowany sponsorowi/
partnerowi z opisem jego

działalności

Tytuł Sponsora Setu 
lub Połowy

(ilość ograniczona)

Dodatkowe działania 
promocyjne na terenie obiektu



Kontakt
Sponsoring:

Monika Bajka 
Dom Aniołów Stróżów

tel. + 48 501 747 787
mail: mbajka75@gmail.com

Sponsoring, produkcja:
Piotr Sobik

STAR MANAGER
tel. + 48 695 618 733

mail: piotr@starmanager.pl


