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Oferta relacji foto/video z meczów 

Waszego klubu sportowego 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

portal Nowiny.pl – największy portal informacyjny w regionie (ponad 2 500 000 

odsłon, ponad 220 000 stałych użytkowników), jako jedyny regularnie zamieszcza relacje 

video i foto z rozgrywek piłkarskich na szczeblu klas A, B, C oraz IV ligi i klasy okręgowej. 

Cieszą się one ogromną popularnością wśród internautów. 

Po raz pierwszy w historii, portal Nowiny.pl oferuje klubom możliwość wpływu na 

dobór prezentowanego na stronach portalu materiału filmowego z meczów rozgrywanych 

przez Państwa drużynę. 

Filmowa dokumentacja osiągnięć zespołu to cenny materiał szkoleniowy jak 

i znakomity materiał promocyjny klubu. Zapis całego meczu służy sztabowi trenerskiemu, 

relacja video w portalu popularyzuje klub nie tylko w regionie oraz pozwala wypromować 

najlepszych zawodników. 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług.  

Szczegółową ofertę znajdziecie Państwo na następnej stronie. 
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  VIDEORELACJA   
 

WERSJA STANDARD 

Rejestracja spotkania pod kątem analizy wideo dla Trenera oraz skrótu wideo 

zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Możliwość otrzymania nagrania zaraz 

po rozegranym spotkaniu na własnym urządzeniu przenośnym np. pendrive lub dysk 

zewnętrzny. Zobacz przykład videorelacji tutaj. 

 

Cena usługi: 199 zł + relacja tekstowa z meczu GRATIS 
+ plus ewentualne koszty dojazdu na miejsce konkretnego meczu (ustalane indywidualnie).  

 

 

WERSJA LUX 

Rejestracja spotkania pod kątem analizy wideo dla Trenera wraz z obróbką wideo, 

z meczowymi grafikami i powtórkami najważniejszych sytuacji oraz skrótu wideo 

zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Możliwość otrzymania nagrania 24 

godz. po rozegranym spotkaniu na własnym urządzeniu przenośnym np. pendrive lub 

dysk zewnętrzny.  Zobacz przykład videorelacji tutaj. 

 

Cena usługi: 249 zł + relacja tekstowa z meczu GRATIS 
+ plus ewentualne koszty dojazdu na miejsce konkretnego meczu (ustalane indywidualnie).  

 

 

FOTORELACJA 
 

WERSJA STANDARD 

Fotorelacja ze spotkania (do 100 zdjęć), wraz z ujęciem wydarzeń boiskowych i trybun.  

Możliwość otrzymania galerii zdjęć 24 godz. po rozegranym spotkaniu na własnym 

urządzeniu przenośnym np. pendrive lub dysk zewnętrzny. 

Zobacz przykład fotorelacji tutaj. 

 

Cena usługi: 99 zł + relacja tekstowa z meczu GRATIS 
+ plus ewentualne koszty dojazdu na miejsce konkretnego meczu (ustalane indywidualnie).  

 

WERSJA LUX 

Fotorelacja ze spotkania (do 150 zdjęć), wraz z ujęciem wydarzeń boiskowych i trybun.  

Możliwość otrzymania galerii zdjęć 24 godz. po rozegranym spotkaniu na własnym 

urządzeniu przenośnym np. pendrive lub dysk zewnętrzny. 

Zobacz przykład fotorelacji tutaj. 

 

Cena usługi: 149 zł + relacja tekstowa z meczu GRATIS 
+ plus ewentualne koszty dojazdu na miejsce konkretnego meczu (ustalane indywidualnie).  
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Zapraszamy również wszystkie kluby do współpracy długoterminowej i zakupienia bardzo  

bogatego pakietu całorocznego.  

 

PAKIET PROMOCYJNY: 
 

- 10 relacji VIDEO z meczów rozgrywanych u siebie w wersji LUX (terminy do ustalenia) 

Cena: 250 zł 200 zł  x 10 relacji = 2000 zł netto 

 

Dodatkowo w pakiecie GRATIS: 

- 10 sekundowy spot reklamowy (reklama sponsora) zamieszczony przez relacją VIDEO na 

portalu Nowiny.pl, 

- płytka CD z nagranym całym materiałem VIDEO z meczu (tzw. „surówka”) 

- sesja zdjęciowa zespołu (max. 10 zdjęć)  

 

Zachęcamy do współpracy. Jeśli chcą Państwo zamówić relację foto/video lub pakiet 

całoroczny  prosimy o kontakt już dziś. Jeśli będą pytania pozostaję do dyspozycji.  

 

Z poważaniem, 

 

Marek Kuder 

Kierownik Biura Reklam 

tel. 32 415 47 27 w.12, fax 32 414 02 60 

kom. 608 678 209 

e-mail: m.kuder@nowiny.pl 

 

 


