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Tisztelt Leendő Partnerünk!

Kérem, engedje meg, hogy néhány sorban bemutatva a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-t, több lehetséges együttműködésre hívjuk fel szíves figyelmét.
A PSN Zrt.-hez jelenleg 16 városi létesítmény tartozik (Lauber Dezső Városi Sportcsarnok,
Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, Torna Munkacsarnok, Városi Műjégpálya és Teniszpálya, Id.
Dárdai Pál Labdarúgó Utánpótlás Akadémia (Kovácstelep), Várkői Ferenc Diák- és Szabadidősport Központ, Városi Lőtér, Kertvárosi Kerékpáros-park, Árpád Fejedelem Gimnázium és
Általános Iskola sportpálya, PSN Kollégium és öt db városi műfüves labdarúgópálya), és a Pécsett több évtizedes hagyományokkal rendelkező Pécsi Sportiskolát is mi működtetjük, ahol 13
szakosztályban (aerobic, atlétika, jégkorong, kerékpár, kézilabda, labdarúgás, lövészet, gyorskorcsolya, szinkronúszás, torna, triatlon, úszás, vízilabda), mintegy 1500 fiatal sportol.
Ezeken kívül évente 3500 gyermeknek diáksport versenyeket szervezünk, mi koordináljuk az
ingyenes városi oviúszást, több tízezer aktív résztvevője van a legkülönfélébb szabadidősporteseményeknek, de a városi kispályás labdarúgó bajnokság is több száz sportolni vágyót mozgat
meg. Az autóversenyzők a PSN Zrt. szervezésében róják köreiket a Mecsek Rallye futamain.
Intézményeinkbe pedig évi mintegy 300 ezer vendégbelépés történik. Élsportolóink, olimpikonjaink és olimpiai reménységeink pedig Pécs városán kívül már Magyarországnak is dicsőséget
szereznek. Burján Csaba, Kenderesi Tamás, Konkoly Zsófia, Iván Bence, Bicsák Bence, Sárszegi Noémi, Csonka Zsófia, Mazács Fanni, Bali Dániel viszi egyesületünk hírét a világba.
Az alábbi támogatási, együttműködési lehetőségeket kínáljuk:
– A látványsportágat segítő társasági adó felajánlásokat tudjunk fogadni. Ennek kiegészítő támogatási része fejében reklámfelületeket tudunk nyújtani.
– Közvetlen alapítványi támogatásra is van lehetőség, amely a következő célokat tűzte ki:
 a pécsi és Pécs környéki egyesületben sportoló gyermekek és utánpótlás-sportszervezetek támogatása;
 fogyatékkal élők sportjának támogatása;
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 az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének
elősegítése;
 szabadidős és tömegsport versenyek, rendezvények szervezése;
 sport és kultúra kapcsolatának erősítése;
 az egészséges életmód és táplálkozás népszerűsítése (kiadványok, előadások, workshopok);
 a pécsi utánpótlás-nevelést és tömegsportot bemutató és népszerűsítő kiadványok készítése;
 a pécsi utánpótlás- és tömegsport médiamegjelenésének erősítése;
 országos és határon túli sportkapcsolatok létrehozása, ápolása;
 az utánpótlás- és tömegsport társadalmi értékeinek, hagyományainak gondozása és gyarapítása.
Alapítványunk neve: A Pécsi Utánpótlás- és Tömegsportért Alapítvány.
– Direkt pénzügyi, vagy kölcsönösen előnyös barter-megállapodás keretében az alábbi megjelenéseket tudjuk kínálni:
 Internetes oldalunkon – www.psnzrt.hu – lehetőség van partnereink logójának, illetve
bannereinek kihelyezésére.
 Időszakosan megjelenő kiadványainkban támogatóinknak folyamatos megjelenési lehetőséget kínálunk.
 Tömeg- és versenysport, vagy egyéb kulturális rendezvényeinken egyedi megjelenések,
névszponzori megállapodásokat kínálunk.
 Létesítményeinkben extra felületeket tudunk nyújtani partnereink reklámmegjelenéseinek, amelyekről a következő oldalakon található néhány fotó.

Az együttműködés reményében, sportbaráti üdvözlettel:

Máté János
vezérigazgató
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Reklám-grafika kihelyezése a Lauber Dezső Sportcsarnokban
megegyezés szerinti méretben
Felnőtt és utánpótlás sportrendezvények

Koncertek, egyéb kulturális események
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Reklám-grafika kihelyezése az Abay Nemes Oszkár Uszodában
megegyezés szerinti méretben
Felnőtt és utánpótlás sportrendezvények
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Reklám-grafika kihelyezése a Pécs Városi Műjégpályán
megegyezés szerinti méretben
Felnőtt és utánpótlás sportrendezvények, közönségkorcsolyázás
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Reklám-grafika kihelyezése a PSN Zrt. további létesítményeiben
megegyezés szerinti méretben
Városi Lőtér

Várkői Ferenc Diáksport Központ
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Kertvárosi Kerékpáros Park

Műfüves labdarúgó pályák (5 különböző helyen a városban)
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55. Mecsek Rally
(2022. június 16-18.)
Verseny és szakasz névszponzori megjelenések, egyéb reklám-lehetőségek
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