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V klubu smo veseli vseh, ki radi igrate nogomet, ste navijač ali imate željo
pomagati pri nadaljnjemu razvoju kluba.
Za pomoč se zahvaljujemo vsem našim dragim sponzorjem, donatorjem,
navijačem in drugim prijateljem usnjene žoge.

Naša obljuba
NK Bled in upravni odbor vam obljubljamo vso podporo in pomoč pri
promociji vaše ponudbe in vašega podjetja. Prepričani smo, da boste s
povezavo z nogometom lahko dvignili prepoznavnost vašega podjetja,
hkrati pa otrokom pomagali uresničiti vrhunske sanje, kot je to uspelo
Janu Oblaku.
Pridružite se nam in skupaj napišemo blejsko nogometno pravljico.
Športni pozdrav UO NK Bled

Možnosti sponzorstva, pokroviteljstva NK Bled
GENERALNI POKROVITELJ
9.900 € letno

POKROVITELJ SELEKCIJE
4.900 € letno

• Uporaba imena/logotipa na vseh promocijskih materialih kuba in dodelitev imena izbrane selekcije
• jumbo plakat v velikosti 400 x 300 cm na ograji
Športnega parka Bledec
• 4 transparentov v velikosti 100 x 300 cm na ograji
Športnega parka Bledec
• dva logotipa v velikosti 20 x 30 cm na kombiju
• objava rezultatov in reportaž tekem z imenom
sponzorja v lokalnih medijih
• delitev in prisotnost vašega reklamnega materiala
na vseh dogodkih kluba
• aktualne objave na socialnih medijih: FB, YouTube,
Instagram
• reklama na spletnem portalu kluba
• opis in povezava sponzorja na spletni strani
• uporaba igrišča z umetno travo za vaše delavce od
aprila do oktobra
• možnost organizacija tim buildinga – učenje nogometa za vaše zaposlene
• dodatni pingvin ali zastava na domačih tekmah
• pojavnost logotipa na sponzorski steni: konference, tekme, dogodki, prireditve ….
• Beach Flag (lahko tudi več zastav) vzdolž atletske
steze.

• dodelitev imena izbrane selekcije
• možnost postavitve jumbo plakata na ograji Športnega parka Bledec
• logotip na oblačilih in tekmovalnih dresih izbrane
selekcije
• 2 transparenta v velikosti 100 x 300 cm na ograji
nogometnega igrišča
• logotip v velikosti 20 x 30 cm na kombiju
• reklama na spletnem portalu kluba
• dodatni pingvin ali zastava na domačih tekmah
• delitev in prisotnost vašega reklamnega materiala
na vseh dogodkih kluba
• opis in povezava sponzorja na spletni strani
• dodatni pingvin ali zastava na domačih tekmah
• aktualne objave na socialnih medijih: FB, YouTube,
Instagram
• Beach Flag (lahko tudi več zastav) vzdolž atletske
steze.

ZLATI POKROVITELJ
1.900 € letno
• 2 transparenta v velikosti 100 x 300 cm na ograji
nogometnega igrišča
• logotip v velikosti 20 x 30 cm na kombiju
• reklama na spletnem portalu kluba.
• delitev in prisotnost vašega reklamnega materiala
na vseh dogodkih kluba
• opis in povezava sponzorja na spletni strani
• aktualne objave na socialnih medijih: FB, YouTube,
Instagram
• Beach Flag (zastava) vzdolž atletske steze.
Izdelava promocijskih materialov je strošek sponzorja. Cenik velja za tekmovalno sezono 2016/2017.

SREBRNI POKROVITELJ
900 € letno
• transparent v velikosti 100 x 300 cm na ograji nogometnega igrišča
• reklama na spletnem portalu kluba.
• opis in povezava sponzorja na spletni strani
• aktualne objave na socialnih medijih: FB, YouTube,
Instagram
• Beach Flag (zastava) vzdolž atletske steze.

POKROVITELJ
500 € letno
• transparent v velikosti 100 x 300 cm na ograji nogometnega igrišča
• opis in povezava sponzorja na spletni strani.
Možnost postavitve jumbo plakata: 2.900.00 € letno
• jumbo plakat v velikosti 400 x 300 cm na ograji
športnega parka.

Cilj NK Bled je, da se s člansko ekipo v prihodnjih letih
uvrsti v 2. SNL in to pretežno z doma vzgojenimi igralci. To
pa želimo zagotoviti s kvalitetno organizacijo dela z mladimi. Želimo si še boljšega sodelovanja s sosednjimi klubi in
smo zelo aktivni pri povezovanju klubov v regiji.
Cilj štiriletnega obdobja je, da sestavimo močni selekciji
U-17 in U-19 in kandidiramo za uvrstitev v 2.SNL. Mladinski program se bo v NK Bled izvajal po projektu NZS, ki je
pripravila model dela, ki bo sprejemljiv za delo z mladimi v
klubih. Model je pripravljen za različne starostne kategorije
po načelu: igrati, trenirati, tekmovati.

Vizija in osnovni cilji
• biti izobraževalno vzgojni klub s fokusom na vzgoji domačih igralcev
• vzgojiti nekaj igralcev, ki bodo postali reprezentanti v svojih selekcijah
• spodbujati didaktične in športne vsebine za člane kluba in tudi širše
• povečati masovnost, predvsem pri mladih selekcijah
• z vrhunskim trenerskim kadrom otroke vzgajati v športnem duhu
• dosegati čim boljše rezultate
• s člansko ligo se uvrstiti v drugo državno ligo
• izdaja klubske kartice ugodnosti.

Kdo smo?
Smo nogometni klub (NK) z dolgoletno in bogato tradicijo, NK Bled je bil ustanovljen že leta 1938.
Prvo igrišče je bilo v Veliki Zaki. Leta 1953 je bil zgrajen nov nogometni štadion in od takrat naprej
deluje klub na lokaciji Športnega parka Bledec.
Verjamemo, da tudi v NK Bled prispevamo k temu, da je Bled v letu 2016 dobil priznanje najboljšega manjšega športnega turističnega kraja na svetu. Trudimo se, da tudi na Bledu in oklici dobi
nogomet status najbolj pomembne postranske dejavnosti. Danes deluje klub po modernih predpisih evropske nogometne zveze. Glavni poudarek je delo z mladimi domačimi igralci in zato imamo
v klubu poleg usposobljenih trenerjev z licenco tudi vodjo mladinskega programa.
Delo imamo organizirano v selekcijah: U7, U9, U11, U13, U15 in U17, ter člansko ekipo, ki trenutno zelo uspešno nastopa v 3. SNL Center. Skupaj imamo trenutno v klubu več kot 90 otrok, 25
igralcev članske ekipe, 8 trenerjev in več kot 150 aktivnih članov. Aktivno izvajamo krožke v Vrtcu
in osnovni šoli Bled z namenom širjenja tudi na okoliške šole in vrtce: Gorje, Bohinjska Bela.

