
szkolenie
jak skutecznie budować markę swojego klubu

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ZAPRASZA NA SZKOLENIE



Kluczowe zagadnienia

Budowanie wizerunku w SM
Współpraca z mediami
Tworzenie postów
Tworzenie grafik
Budowanie portfela klientów
Powiększanie portfela
klientów
Umowy partnerskie
Tworzenie materiałów wideo

Praktyczne
umiejętności

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ



część pierwsza

godz. 9 - przywitanie gości i przedstawienie
agendy
godz. 9:30 - tworzenie postów za
pośrednictwem mediów społecznościowych,
pisanie oświadczeń
10:30 - sytuacje kryzysowe - przykłady.  Jak
reagować?
11:00 - tworzenie profesjonalnych grafik za
pośrednictwem darmowych programów
11:30 - 12:00 - budowanie relacji z mediami
12:00-13:00 - rola herbu w postrzeganiu klubu

część druga

godz. 14:00 - SportsPoster - darmowa
aplikacja dla twojego klubu. Jak korzystać?
godz. 14:30  - jak pozyskać sponsora?
godz. 15:00 - jak zbudować silną relację ze
sponsorem i zwiększać dochody dla klubu?
16:00 - wzory umów partnerskich, warunki
współpracy, ważne zapisy
godz. 17:00 - panel dyskusyjny
godz. 18:00 - zakończenie szkolenia

program szkolenia Zgłoszenia do 10 lutego
do godz. 15:00 

koszt 99 zł



Zgłoszenia na kurs
za pośrednictwem e-maila:

 
 kurs.socialmedia@dolnoslaskizpn.pl 

IMIENIA I NAZWISKA KURSANTA

NR KONTA DZPN: 

 61 1090 2503 0000 0006 3000 0960

POTWIERDZENIA PRZELEWU

LOKALIZACJI SZKOLENIA WRAZ Z
TERMINEM

prosimy o przesłanie:

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEzBhYpbUBKR0o%2FCx4BAlpVF1JUFxwICAkQAQwADx9MRFsdQgpWVkoUVSRDE1EWBR42YQsKEwASYXQWIB8VMw0rHAczIl9IQUc3BlZQVldbXggLAB8FFQ0KFx0dSgZaEQcBF1E3QU11


Osoba do kontaktu
 

Paweł Kościółek
tel. 785-354-865
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Fachowa wiedza
od specjalistów

Rafał Zagrobelny

Przedsiębiorca, specjalista od SM, wieloletni 
 dziennikarz sportowy. Publikował m.in. dla

"Przeglądu Sportowego". Twórca marketingu 
i brandu miejskiej spółki Wrocław -

Hydropolis, obecnie wprowadzający na rynek
sieć kawiarni. Wiceprzewodniczący Komisji

Mediów przy Dolnośląskim Związku Piłki
Nożnej. 



Paweł Kościółek
Przewodniczący Komisji ds.

Mediów przy DZPN. 

Wieloletni dziennikarz sportowy,  publikował
m.in. dla tygodnika "Słowo Sportowe", czy
"Polski The Times Gazety Wrocławskiej".

Współzałożyciel portalu podwroclawskie.pl.
Współtwórca Klubu Biznesu Miedzi Legnica,

menadzer ds. kontaktów biznesowych Śląska
Wrocław. Autor autobiografii "Idol" o losach
Janusza Sybisa, licencjonowany spiker oraz

trener piłkarski. 



Maciej Matwiej
Historyk, absolwent Wydziału

Humanistycznego na Uniwersytecie
Zielonogórskim.

 
Menadżer 

w jednym z legnickich przedsiębiorstw
oraz autor biografii Wojciecha Górskiego,

wychowanka  Miedzi Legnica. 
 Współprowadzący kanał internetowy

 w serwisie YouTube Niski Pressing oraz
twórca i prowadzący na tej samej

platformie kanału Herby/Flagi/Logotypy. 
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Dziennikarz sportowy wałbrzyskiego

Tygodnika DB 2010, reporter Lajfy.com,

współpracownik portalu Radia Wrocław oraz

felietonista Piłkarskiej Prawdy. W mediach

od 2014 r., związany głównie z piłką nożną -

ekstraklasa I, II, III liga, ligi zagraniczne,

reprezentacje oraz piłka kobieca.

RADOSŁAW  RADCZAK

http://lajfy.com/

