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Metlika, 5. 5. 2018 

 

PROŠNJA ZA SPONZORSTVO 

 

Spoštovani! 

V Rokometnem klubu Metlika si že 11. leto prizadevamo, da bi mladim v naši občini omogočili zdravo, 

aktivno in družabno preživljanje prostega časa, zato se na vas obračamo za finančno podporo, ki bi 

omogočila nadaljevanje zastavljene vizije. 

Namen kluba je povezovanje ljudi vseh generacij, spodbujanje timskega duha, prostovoljstva in 

zdravega načina življenja. S sproščenimi in zabavnimi treningi namenjamo poseben napor vzgoji 

mladih, da se razvijejo v celovite osebnosti z vrednotami, kot so odgovornost, prijateljstvo, sodelovanje 

in tekmovalnost. Izredno ponosni smo na igralce članske ekipe, ki niso uspešni le na parketu, ampak 

tudi na izobraževalnem področju, in so tako odličen vzor mlajšim. 

V zadnjih dveh letih se kažejo rezultati dobrega dela od samih začetkov kluba. Leta 2015 smo bili 

uvrščeni med 25 najbolj uspešnih rokometnih klubov v Sloveniji. Naša članska ekipa je v lanski sezoni 

osvojila 5. mesto v 2. državni ligi, letos pričakujemo podoben rezultat, kar je samo spodbuda za 

prihodnji trud. V decembru smo se uvrstili v osmino finala pokalnega prvenstva in zaigrali proti 

enkratnim evropskim prvakom RK Celje Pivovarna Laško. Ekipa starejših dečkov B se bori za uvrstitev 

med 4 najboljše ekipe v državi, starejše deklice B so uvrščene med 6 najboljših ekip in se borijo za 1. 

mesto. 

V klub je vključenih 126 igralcev in igralk, ki nastopajo v 6 ekipah, to so člani, starejši dečki A in B, 

starejše deklice A in B ter mini rokometa za deklice in dečke. Zavedamo se, da šport pozitivno vpliva 

na razvoj otrok, zato si v klubu prizadevamo vključiti čim več mladih. 

Poleg igralcev so v klub vključeni tudi starši otrok, tako da štejemo preko 150 članov. Z razširitvijo 

selekcij so stroški treningov, tekmovanj in prevozov vedno višji. V želji, da zagotovimo nemoteno 

delo, kvalitetne treninge in nadaljnje uspehe naših ekip, vas prosimo za finančno podporo, ki jo 

iščemo predvsem v lokalnem okolju, ker smo za zdravje in razvoj mladine odgovorni vsi v okolici.  

V zameno za vašo naklonjenost smo pripravili ponudbo promocijskih storitev, ki vam jih lahko 

ponudimo. Z medsebojnim sodelovanjem lahko dvignemo prepoznavnost vašega podjetja. Aktivni smo 

na socialnem omrežju Facebook in imamo spletno stran kluba, prav tako imamo eno izmed največjih 

udeležb gledalcev na članskih tekmah med klubi v 2. državni ligi. Vsaka članska tekma je snemana in 

objavljena na portalu Youtube. Na spodnjem grafu lahko vidite doseg preteklih objav na Facebooku, v 

povprečju dosežemo do 400 oseb, s tem da objavljamo vsaj dvakrat na teden.  
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Graf 1: Doseg preteklih objav na socialnem omrežju Facebook 

 

Kratkoročni cilj, ki smo si ga zastavili, je preboj v višjo ligo s člansko ekipo v naslednjih dveh letih in 

uvrstitev starejših deklic in dečkov med najboljše v državi.  

Vaše sodelovanje bo pomagalo tako našemu klubu pri izpolnjevanju naših ciljev kakor tudi razvoju 

rokometa v Metliki. 

O obliki medsebojnega sodelovanja in obveznosti bi se skupaj dogovorili in določili v pogodbi. Za vse 

dodatne informacije lahko kontaktirate mene, predsednika kluba, na tel. št. 041-538-996 ali preko e-

pošte ales.tudjan@gmail.com.  

V pričakovanju vaše pozitivne odločitve vas lepo pozdravljamo. 

 

 

 

Aleš Tudjan 

predsednik RK Metlika 
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Promocijska ponudba in posamezni sponzorski paketi 

 

Sponzorski paketi Osnovni Bronasti Srebrni Zlati Generalni 

Mejni letni znesek financiranja 300 € 1.000 € 2.000 € 5.000 € 10.000 € 

1 Objava logotipa na naslovnici spletne strani kluba (velikost odvisna od višine sredstev) [1] * * * * * 

2 Objava logotipa na naslovni fotografiji klubskega Facebook profila [2]  * * * * 

3 Objava logotipa na tedenski najavi tekem in rezultatov na omrežju Facebook [3]  * * * * 

4 Vključen logotip v nogi sporočila na uradni e-pošti kluba [4]  * * * * 

5 Objava logotipa in opisa (do 150 besed) podjetja na spletni strani v rubriki sponzorji  * * * * 

6 Reklamni pano, ki ga priskrbi sponzor, obešen v športni dvorani OŠ Metlika [5]  * * * * 

7 Facebook objava z logotipom in opisom podjetja na klubskem profilu ob podpisu pogodbe   * * * 

8 Objava logotipa na igralnih dresih (selekcije, velikost in lokacija - po dogovoru)   * * * 

9 Objava logotipa na članskem puloverju za segrevanje in treniranje   * * * 

10 Objava logotipa na letnem koledarju kluba (naslovna stran)    * * 

11 Objava logotipa na letnem koledarju kluba (ostale strani) * * * * * 

12 Objava logotipa na hrbtnem delu trenirke za igralce kluba    * * 

13 Objava predstavitvenega videa sponzorja, ki ga priskrbi sponzor ob podpisu pogodbe    * * 

14 Poimenovanje kluba po sponzorju     * 

15 Po dogovoru, Vaši predlogi * * * * * 

 

Pripravljena ponudba naj služi za izhodišče pri medsebojnem sodelovanju. Kot klub smo pripravljeni spremeniti tudi mejne zneske in se dogovoriti o spremembah 

paketov. 
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[1] Objava logotipa na naslovnici spletne strani kluba 

(velikost odvisna od višine sredstev) 

[2] Objava logotipa na naslovni fotografiji klubskega 

Facebook profila 

 
 

[3] Objava logotipa na tedenski najavi tekem in 

rezultatov na omrežju Facebook 

[4] Vključen logotip v nogi sporočila na uradni e-pošti 

kluba 

 

[5] Reklamni pano, ki ga priskrbi sponzor, obešen v športni dvorani OŠ Metlika; posnetek članske tekme, objavljen na 

portalu Youtube. 

 


