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Poczuj tę atmosferę! 

CO NAS CZEKA?
Tłumy kibiców, adrenalina i ogrom emocji! Z miłości 

do piłki, z oddaniem dla firmy, z szacunku do miasta! 
Tak pamiętamy poprzednie mecze charytatywne 
z artystami.

A już w tym roku, 8 czerwca, w niedzielę o godz. 16:00 
po raz trzeci Reprezentacja Artystów Polskich 
powróci na siedlecką murawę, by ponownie 
zmierzyć się z Zawodową Reprezentacją Siedlec 
w meczu ARTYŚCI vs. ZAWODOWCY!



ZAWODOWA REPREZENTACJA SIEDLEC
Zawodowa Reprezentacja Siedlec to drużyna do której powołani 

zostali przedstawiciele różnych firm i profesji. Dotychczasowy skład 
pokazał, że zawodnicy stworzyli zgrany team, w którym liczą się zasady 
fair play, determinacja i walka do końca! Dlatego też nie wyobrażamy 
sobie, by drużyna Zawodowców wyszła na murawę bez zawodnika, 
bądź zawodników z Państwa firmy!

Dumą prezesa będzie nie tylko reprezentowany zawodnik 
czy zawodnicy, ale także zapisanie się na sportowych kartach historii 
miasta i Państwa firmy!

Spotkanie meczowe będzie doskonałą okazją do tego, by zintegrować 
pracowników firmy na trybunach i zachęcić do wspólnego kibicowania. 
Tradycyjnie mecz będzie miał charakter charytatywny, bo przecież 
Zawodowcy i Artyści zawsze zostawiają serce na murawie. Przyjdźcie 
z transparentami, przygotujcie okrzyki, niech na trybunach pojawi się 
meksykańska fala radości. Zaproście rodzinę, znajomych sąsiadów 
do wspólnego kibicowania!



• strój piłkarski  (koszulka ze spodenkami) z numerem, imieniem, 
nazwą i logo reprezentowanej firmy,

• reklama firmy we wszystkich materiałach reklamowych 
promujących mecz,

• (4-5) treningów przygotowawczych pod okiem trenera Miejskiego 
Klubu Piłkarskiego Pogoń Siedlce,

• pamiątkowe medale dla wszystkich zawodników,
• 30 zaproszeń na sektor VIP dla pracowników firmy,
• udział w sesji zdjęciowej ( prezentacja zawodników),
• udział w spocie reklamowym zapowiadającym mecz
• Champions party z udziałem Reprezentacji Artystów Polskich

WARTOŚCI DODANE:

• wsparcie i doping kilkutysięcznej publiczności zgromadzonej 
na trybunach 

• niezapomniane emocje
• integracja pracowników firmy
• doskonała forma promocji firmy 
• cel charytatywny 

PAKIET KORZYŚCI
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• wytypuj swojego zawodnika z firmy (może być kilku)
• koszt udziału 1 zawodnika reprezentującego firmę to:

1500 ZŁ NETTO / 1845 ZŁ BRUTTO

• w przypadku udziału większej ilości zawodników w meczu:

CENA DO NEGOCJACJI

(choć wiemy, że dobry pracownik to skarb, a jego wartość 
jest bezcenna)

Resztą zajmiemy się my!

JAK ZAGRAĆ W REPREZENTACJI?



Anna Rękawek
Manager Zawodowej Reprezentacji Siedlec
tel. 502 681 538
e-mail: a.rekawek@arm.siedlce.pl

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia!

ZGŁOSZENIA DO REPREZENTACJI

mailto:a.rekawek@arm.siedlce.pl

