PROJEKT
AKADEMIA PIŁKARSKA 21 W TWOJEJ
MIEJSCOWOŚCI
jest skierowany do działających już klubów i szkółek
piłkarskich jak i do osób prywatnych
chcących rozpocząć przygodę z futbolem.

Akademia Piłkarska 21 to sieć szkółek piłkarskich, skupiająca obecnie,
prawie 1500 zawodników
w blisko 6 lokalizacjach na terenie Małopolski i Śląska. Od momentu
powstania klub stał się
jedną z największych i najszybciej rozwijających się szkółek piłkarskich.
W naszych zajęciach
biorą udział chłopcy i dziewczynki od 4 roku życia. Doświadczona i
profesjonalna kadra trenerska
realizuje system szkolenia oparty na najlepszych europejskich
rozwiązaniach. Trenerzy są
wyspecjalizowani w szkoleniu dzieci oraz mogą pochwalić się odbyciem
licznych staży w klubach
krajowych i zagranicznych. Założycielami Akademii Piłkarskiej 21 są byli
reprezentanci Polski
Mirosław Szymkowiak i Tomasz Frankowski oraz Trener Marek
Konieczny.

PO PODPISANIU UMOWY OTRZYMAJĄ PAŃSTWO:
• dostęp do planów i materiałów szkoleniowych Akademii Piłkarskiej 21
• dostęp do programu zarządzania akademią PRO TRAIN UP
• spersonalizowanąi pełną identyfikację każdej szkółki AP21 na naszych
materiałach reklamowych i w Internecie
• własna podstrona www oddziału AP 21
• wsparcie merytoryczne i marketingowe
• możliwość udziału we wszystkich regionalnych i ogólnopolskich
inicjatywach i eventach
organizowanych przez Akademie piłkarską 21.
• możliwość udziału trenerów AP 21 w stażach krajowych i
zagranicznych
• możliwość korzystania z marki Akademia Piłkarska 21
• zaopatrzenie w najwyższej jakości sprzęt sportowy Joma
• atrakcyjne zniżki na produkty firmy JOMA oraz dostęp do programów
rabatowych naszych
• wsparcie w organizacji własnych imprez sportowych i eventów
• elastyczne modele współpracy m.in. możliwość prowadzenia szkółki
pod swoją nazwą.
• możliwość objęcia zajęć na więcej niż jednej lokalizacji, uczestniczenia
w projekcie Akademia Malucha w przedszkolu.
• spotkania z gwiazdami piki nożnej.

Podstawą sukcesu otwarcia nowej lokalizacji Akademii są odpowiednio
przeprowadzone
działania promocyjne. Dlatego też Akademia Piłkarska 21 wyposaża
każdego
zainteresowanego w szeroki wachlarz materiałów marketingowych
umożliwiających
przeprowadzenie efektywnych i skutecznych działań promocyjnych.
Wśród stosowanych przez
nas materiałów promocyjnych znajdują się m.in.:
• kupony na darmowe treningi,
• plakaty,
• bannery reklamowe,
• wizytówki,
• plany lekcji,
• naklejki i zakładki,
• profilowane dyplomy.

• ponoszenia stałej, niskiej, zryczałtowanej opłaty miesięcznej na rzecz
Akademii Piłkarskiej 21
• zlokalizowania i rezerwacji odpowiedniego obiektu treningowego
(boisko ze sztuczną murawą
lub wysokiej klasy trawą naturalną, hala)
• zatrudnienia odpowiednich trenerów
• zabezpieczenia niewielkiego budżetu reklamowego (wielkość zależna
od rozmiaru miasta oraz
wybranych rozwiązań marketingowych) oraz budżetu na zakup sprzętu
sportowego
• pełnego zaangażowania w projekt Akademia Piłkarska 21 !

KONTAKT:
MAREK KONIECZNY
tel. 602 599 931
SEBASTIAN ŁUSZCZEK
tel. 661-804-109
e-mail: ap21.seba@onet.pl

