
SIŁA MARKI
KH ENERGA
TORUŃ
WEJDŹ DO GRY



RODZINA KH ENERGA TORUŃ I MARKI
#TORUNSKIHOKEJ WCIĄŻ SIĘ
POWIĘKSZA, ZYSKUJE CORAZ WIĘKSZY
POTENCJAŁ MARKETINGOWY I CZEKA,
AŻ RÓWNIEŻ TY WEJDZIESZ DO GRY! 



CO MOŻEMY
ZAOFEROWAĆ



na bandach okalających lodowisko;
podwieszonych pod dachem lodowiska;
na tafli lodowiska;
na dwóch telebimach; 

Oferujemy bogaty wachlarz form i miejsc ulokowania reklamy
na lodowisku. 
Oferta skierowana jest do firm o różnej wielkości i o
zróżnicowanych możliwościach finansowych.

Na potencjalnych sponsorów naszego klubu czeka wiele miejsc
reklamowych, które eksponowane będą przez cały rok,
zarówno podczas spotkań ligowych naszej drużyny, ślizgawek,
jaki i 200 meczów amatorskiej ligi hokeja na lodzie.

Oferujemy m.in. możliwość umieszczenia reklam:

REKLAMA NA LODOWISKU



ELEMENTY IDENTYFIKACJI 
SPONSORA NA STROJU

Logo na koszulce

Logo na getrach

Sponsorzy otrzymują możliwość
umieszczenia elementów identyfikacji na
stroju oraz wyposażeniu meczowym naszych
zawodników

Logo na spodenkach

Logo na kasku



KARNET JAKO ELEMENT PAKIETU REKLAMOWEGO

Pakiety reklamowe zawierają w sobie również
całosezonowe karnety, karnety VIP, jak
również bilety na poszczególne mecze dla
Państwa pracowników i klientów



OBECNOŚĆ SPONSORA W INTERNECIE

Elementy identyfikacji sponsora stają się
także obecne w mediach
społecznościowych klubu oraz na stronie
Internetowej torunskihokej.pl



O KLUBIE



KH ENERGA TORUŃ: FINALISTA NAGRÓD BIZNESU
SPORTOWEGO SPORTBIZ 2022

Promujemy na arenie ogólnopolskiej naszych
Sponsorów i Partnerów i robimy to skutecznie, czego
dowodem jest zostanie finalistą Nagród Biznesu
Sportowego SPORTBIZ 2022 w kategorii "Kampania
Marketingowa Organizacji Sportowej", razem z markami
takimi jak Legia Warszawa czy GKS Tychy.

Bycie finalistą Sportbiz 2022, to nie tylko wyróżnienie, ale
również zobowiązanie, by dalej się rozwijać i taki mamy
właśnie zamiar! 
 
Dlatego liczymy, że razem z nami wejdziesz do gry w
nowym sezonie i wspólnie będziemy wyznaczać kolejne
cele i osiągać kolejne sukcesy!



KH ENERGA TORUŃ: DRUŻYNA ROKU 2021

Nasz obrońca i reprezentant Polski, 
Adrian Jaworski otrzymał nagrodę
indywidualną.
Wierzymy w kolejne sukcesy!

Wspólnie z naszymi Sponsorami,
Przyjaciółmi, Kibicami, dzięki wytężonej
pracy, zostaliśmy docenieni na gali XIX
Plebiscytu na Sportowca Torunia 2021
roku, jako Drużyna Roku 2021. 



Kwoty zainwestowane w KH Energa Toruń, mogą
dać wielokrotnie wyższy zwrot medialny, dzięki
obecności Marki Sponsora w Telewizji,
Internecie, Radiu i Prasie. 

Dane niezależnej firmy badawczej Sponsoring
Insight, potwierdzają ciągły wzrost naszej
wartości marketingowej. 
Szacowany ekwiwalent reklamowy z roku na rok
regularnie zwiększa swoją wartość*

Dzięki najefektywniejszym działaniom marketingowym w całej Polskiej Hokej Lidze, nasi Sponsorzy mogą liczyć
na wysoki zwrot medialny swojej inwestycji w nasz klub. Nasza wartość marketingowa rośnie z każdym
rokiem!

KH ENERGA TORUŃ: ROSNĄCY ZWROT MEDIALNY

*zapraszamy do kontaktu, gdzie będziemy mogli przedstawić dokładne liczby



KH ENERGA TORUŃ: W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jesteśmy aktywni w klubowych mediach społecznościowych regularnie relacjonując kibicom kulisy i
informacje związane z funkcjonowaniem klubu. Media społecznościowe są także miejscem styku z
naszymi partnerami i sponsorami.

9000 obserwujących
zasięg postów: 81 816*

(*w październiku 2022)

989 obserwujących 2244 obserwujących
zasięg postów: ~4315*

(*w październiku 2022)

 

Niedawno zaczęliśmy
publikować także w

serwisie TikTok

Facebook Twitter Instagram Tik Tok



KH ENERGA TORUŃ: TWIERDZA
TOR-TOR
Tor-Tor jest naszym drugim domem. W obiekcie znajdują się
dwie pełnowymiarowe tafle, a trybuny mają pojemność 2997
miejsc siedzących.

Jeśli wejdziesz do gry czeka na Ciebie wiele miejsc
reklamowych, które eksponowane będą przez cały rok,
zarówno podczas spotkań ligowych naszej drużyny, ślizgawek,
jaki i 200 meczy amatorskiej ligi hokeja na lodzie. Łącznie
przez cały okres trwania umowy Twoja marka będzie widoczna
dla dziesiątek tysięcy użytkowników lodowiska Tor-Tor, w
trakcie ponad 300 imprez organizowanych przez różnego
rodzaju podmioty (także ok 27 tys. użytkowników ślizgawek).
Pakiet reklamowy zawiera w sobie również całosezonowe
karnety oraz karnety VIP, jak również bilety na
poszczególne mecze dla Państwa pracowników i klientów.

W 2022 roku lodowisko poddane zostanie modernizacji,
która zakłada m.in zmiejszenie tafli lodowiska, wymianę
maszynerii oraz band okalajacych głowną taflę. W przyszłości
planowany jest również remont szatni.



HOKEJOWE MIASTO TORUŃ

W opublikowanym w 2018 r. przez kanadyjski portal
„Flight Network” rankingu 56. najlepszych hokejowych
miast w Europie, Toruń był jedynym polskim miastem
i zajął bardzo wysokie 11 miejsce. 

Ze względu na potencjał naszego obiektu, TVP wybrało
właśnie Toruń, jako miejsce ogólnopolskiej transmisji
inauguracyjnego meczu PHL w sezonie 2018/2019.



KH ENERGA TORUŃ: OBECNI W MEDIACH

Jesteśmy obecni w mediach, zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych co przekłada się na
wielopoziomową promocję naszych Sponsorów i Partnerów, bo wszędzie tam, gdzie jest obecna marka
#torunskihokej, tam obecni są wszyscy, którzy tę markę z nami budują!



KH ENERGA TORUŃ: MEDIALNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ

Klub KH Energa Toruń stosuje nowoczesny i
skuteczny marketing, wykorzystując nośne tematy z
kultury popularnej oraz nowoczesne technologie. 

Przykładem takich działań jest pierwsza w naszym
kraju Polska Hokej e-Liga, skupiająca w roku 2020
aż 20 drużyn z całej Polski, a także współpracująca
z e-ligami w Czechach, Słowacji oraz we Włoszech.

Zwycięzca PHEL otrzymywał zaproszenie na
widownie podczas meczu toruńskiej drużyny gdzie
w przerwie spotkania miał możliwość odebrania
trofeum na tafli lodowiska.



KH ENERGA TORUŃ: BLIŻEJ KIBICÓW

Ciągła chęć rozwoju sprawia iż bezustannie
szukamy nowych rozwiązań.
W październiku 2022 roku urchomiliśmy we
współpracy z firmą Sportigio aplikację
internetową, której celem jest aktywizacja
naszych fanów!

Według firmy Sportigio start naszej aplikacji
był dotychczasowym najlepszym debiutem
wśród aplikacji firmy pod względem
aktywności fanów.

www.khenerga.sportigio.com



KH ENERGA TORUŃ: PÓŁNOCNY BASTION HOKEJA

Nasz klub z dumą reprezentuje całą Północ
Polski na najwyższym szczeblu rozgrywek, a
więc w Polskiej Hokej Lidze, gdzie gramy od
wielu lat, regularnie osiągając awanse do fazy
play off. 

Wszystkie nasze mecze transmitowane są na
platformie polskihokej.tv, a mecze domowe
dodatkowo na antenie TV Toruń.  

W trakcie minionych, dwóch sezonów braliśmy
również udział w turnieju finałowym Pucharu
Polski transmitowanym na antenie
ogólnopolskiej stacji TVP Sport.

*mapa poglądowa



KH ENERGA TORUŃ: SILNA WIĘŹ Z KIBICAMI

Ogromna fascynacja hokejem przynosi owoce: duża
frekwencja na meczach, rosnąca obecność w mediach,
rosnąca liczba nowych Kibiców, którzy nie tylko chętnie
zapełniają trybuny Tor-Toru, ale śledzą i współuczestniczą w
życiu drużyny, jako jej dodatkowy zawodnik!

Mecze domowe niezależnie od wyników z trybun ogląda 800
lojalnych kibiców (w sezonie 2021/22 przeciętnie mecze
sezonu regularnego oglądało na żywo ok. 940 kibiców).
W fazie Play-Off sezonu 2021/22 średnia frekwencja wyniosła
ok. 1100 kibiców. 
Podczas najważniejszych spotkań trybuny toruńskiego
lodowiska wypełnione są do ostatniego krzesełka.

W opublikowanym w kwietniu 2019r., przez szwajcarski
portal Hockeyarenas.net, rankingu nasz klub, jako jedyny z
Polski znalazł się w pierwszej dwusetce klubów w Europie
pod względem frekwencji na trybunach. 



KH ENERGA TORUŃ: DLA NAJMŁODSZYCH
W naszej, hokejowej Rodzinie pamiętamy o jej najmłodszych członkach!
Dlatego współpracujemy z drużynami juniorskimi i sukcesywnie wprowadzamy ich wychowanków do naszego składu! 
Naszych zawodników i trenerów możecie spotkać na treningach i meczach juniorów.

Nasi wychowankowie jak Mateusz Zieliński czy Adrian Jaworski regularnie powoływani są do seniorskiej
reprezentacji Polski w hokeju na lodzie.

Jesteśmy wyjątkowo aktywni jeśli chodzi o spotkania z
najmłodszymi w przedszkolach, szkołach i na Tor-
Torze!
Dzielimy się z dziećmi naszą miłością do hokeja i uczymy
ich zdrowego trybu życia.



Działamy na rzecz osób
niepełnosprawnych
Chętnie angażujemy się w akcje
charytatywne
Myślimy ekologicznie, realizując
politykę #zerowaste

Wspierając nas dajecie dowód Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu i pomagacie
nam realizować nasze wartości zawierające
się w Społecznej Odpowiedzialności
Sportu:

KH ENERGA TORUŃ: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPORTU



KH ENERGA TORUŃ: PODEJMUJEMY SIĘ NIEMOŻLIWEGO

W roku 2022 nawiązaliśmy kontakt z drużyną
NHL San Antonio Sharks, która przy okazji
swojej wizyty w Europie podpisała koszulkę
naszego kapitana, która następnie została
przekazana na licytacje charytatywną.

Koszulka została wystawiona na licytację
charytatynwą, która wsparła kwotą 3000 zł
toruńskie hospicjum dla dzieci Hospicjum
Nadzieja.



KH ENERGA TORUŃ: PRZEKONUJĄCO MOCNY OBRAZ

Intensywne relacje z markami powstają w
emocjonalnych momentach – i to, w każdym meczu,
oferuje jeden z najtrudniejszych i najpiękniejszych
sportów zespołowych.

Dlatego nie wahaj się i wejdź do gry, która Cię woła i
stań się częścią tego wszystkiego, co uosabia w
sobie hokej na lodzie. Dynamika, praca zespołowa,
precyzja, kondycja, pasja, z jaką każdy zawodnik
wychodzi na lód to wartości nieodwracalnie wpisane
w #torunskihokej.



Zapraszamy do kontaktu:
Email: 

kontakt@torunskihokej.pl
m.jurzysta@torunskihokej.pl

f.baracz@torunskihokej.pl
 

Telefon:
+48 508 101 365

 
Adres:

KH Energa Toruń
ul. Generała Józefa Bema 23, 

87-100 Toruń



#WEJDZDOGRY


