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Kecskeméti Női Kézilabda  
Sportegyesület  

LEGYEN A PARTNERÜNK!



 Felnőtt csapatunk veretlenül, 100%-os 
teljesítményt nyújtva vág neki a tavaszi 
szezonnak.

 A Messzi István Sportcsarnokban játszott 
hazai mérkőzéseinkről adott élő közvetí-
tések, 5000 fős követőtáborral rendelke-
ző Facebook oldalunk, Instagram, vala-
mint Youtube-csatornánk, az Egyesülettel 
együttműködő médiapartnereink több tíze-
zer fős elérhetőséget biztosítanak Önnek.

 Célunk a minőségi és mennyiségi kép-
zés, így teremtjük meg az alapot nem 
csak az élsport, de a tömegsport számá-
ra is. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy 

pro� edzési lehetőséget biztosítsunk 
minél több gyermek számára Kecskemé-
ten és a környező településeken. Ezzel 
támogatóink számára is széles kör el-
érését tesszük lehetővé.

 Az egészséges életmódra nevelést nem 
csak a gyermekek, de a felnőttek eseté-
ben is fontosnak tartjuk, ezért rendszere-
sen szervezünk amatőr kézilabda tornákat.

 Óvodák, iskolák munkájába kapcsolódunk 
be, magasan képzett szakembereink tar-
tanak foglalkozásokat a gyerekeknek, 
célunk a kézilabda, a rendszeres sport 
megszerettetése.

Az elmúlt fél év kihívásait 
sikeresen teljesítettük, mind a 
korosztályos csapataink, mind 
a felnőtt csapat tekintetében. Az 
Egyesület célkitűzése visszajutni 
az NBI/B osztályba, ahol a 2022-
2023-as bajnoki szezon, az új 
versenykiírás apján, egy csopor-
tos, országos versenyeztetést 
jelent a felnőtt csapat számára. 
Utánpótlás csapataink közül az 
Ifjúsági csapat stabilan szerepel 

az I. osztályban, serdülő csapa-
tunk pedig a II. osztályban ér 
el sikereket. Fontosnak tartjuk, 
hogy a helyi kötődésű, saját ne-
velésű játékosaink minél hama-
rabb beépülhessenek a felnőtt 
csapat keretébe.

Bízunk abban, hogy a csapatban 
rejlő marketinglehetőségek Önt 
is meggyőzik és hamarosan part-
nereink között üdvözölhetjük!

A csatákat sikerült megnyerni, de a háború még tart. Még fegyel-
mezettebb játékkal és lendületes támadójátékkal sikerülni fog el-
érni a céljainkat, ami egyértelműen a felsőbb osztályba jutás és a 
kecskeméti női kézilabdázás renoméjának visszaállítása. Kerüljön 
fel Kecskemét ismét a női kézilabda itthoni térképére!

Veress Zsuzsanna Elnök
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Dr. Paic Róbert vezetőedző

ÉRTÉKEINK, CÉLJAINK



A társasági adóból érkező támogatásokat 
Egyesületünk az utánpótlás nevelés során 
felmerülő költségekre fordíthatja, azonban 
ezen kívül, a felnőtt csapat működtetése is 
jelentős forrásokat kíván. A mérkőzésszerve-
zés és az utazás, a felszerelések mind-mind 
olyan költségek, amelyeket elő kell teremte-
nünk azért, hogy céljainkat elérjük.

A kézilabdázni vágyó gyerekek és szüleiek 
számára nagyon fontos, hogy példaképeket 
állítsunk eléjük, lássák a felnőtt csapat si-
kereit, hiszen hosszú távon így növelhető 
utánpótlás bázisunk, szurkolói táborunk és 
támogatói körünk.

Leendő támogatóink számára olyan reklám-
lehetőségeket kínálunk, amelyek segíthetik, 
kiegészíthetik marketingkommunikációjukat, 
célunk minden esetben az, hogy mindkét fél 
elégedett legyen az együttműködés során. 

A lentebb felsorolt megjelenési lehetőségek 
kombinálhatóak, kiegészíthetőek az Önök igé-
nyeinek megfelelően. 

Lehetőség van egyszeri, szezonra szóló és 
havi támogatásra is igény szerint. Anyagi 
hozzájárulást, kedvezményes szolgáltatások 
felajánlását is várjuk, természetesen egyedi 
konstrukciók is lehetségesek.
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Egyéb lehetőségek

• „KEDVENC JÁTÉKOS”: a vállalkozás ál-
tal választott játékos megjelenése sze-
zononként egy alkalommal a támogató 
rendezvényén, valamint fotóinak megje-
lenése a cég kiadványaiban.

 A felnőtt csapat megjelenése céges 
rendezvényeken, aktív részvétel a prog-
ramokban 

• KEZDŐDOBÁS: a támogató, vagy meg-
ajándékozottja számára a mérkőzés első, 
vagy második félidejében.

• EGYEDI MEZ: ajándékozzon meg valakit 
a Kecskeméti NKSE egyedileg, az Önök 
kérése alapján feliratozott mezzel! 

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK

Legnépszerűbb hirdetési felületeink:

 Névadó szponzori együttműködés:  
a támogató neve minden a csapattal 
kapcsolatos híradásban megjelenik

 Mezreklám, ruházat feliratozása

 Molinó, padlómatrica, reklámspot a  
Messzi István Sportcsarnok LED kivetítőjén

 Weboldalunkon, valamint közösségi  
média felületeinken való megjelenés

 Hirdetési felület nyomtatott 
kiadványainkban

 Sajtónyilvános, saját rendezésű 
eseményeinken való megjelenés

SZPONZORI TÁMOGATÁS



Célunk, hogy a jövőben is mellénk áll-
janak olyan eredményes vállalkozá-
sok, akikkel osztozhatunk a terheken 
és a sikereken. 

Kérjük, amennyiben módjukban áll se-
gítsenek, és legyünk részesei közösen 
a kecskeméti kézilabda jövőjének!
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Tudta azt, hogy dönthet arról, hogy társasági adóját hogyan használja fel?

A látvány-csapatsportok támogatása a vállalkozások társadalmi felelősségének 
egyik eleme lehet, de emellett a megtakarítás eszköze is, hiszen a  vissza nem 
térítendő támogatás  egyrészt  ráfordításként  csökkenti a támogató eredmé-
nyét, másrészt a támogatás teljes összege a társasági adó összegéből is levon-
ható, így a támogató társaságiadó-kötelezettsége csökken.

TAO  TÁMOGATÁS

A kötelezően �zetendő társasági adó 
80%-át a cégek, vállalkozások felajánl-
hatják látvány-csapatsportok utánpót-
lás nevelési céljaira.

A sportegyesületek minden év feb-
ruár végéig pályázhatnak a szakági 
szövetségek által kiírt pályázatokra.  
A szakszövetségi elbírálás után ki-
adott határozat foglalja magába az 

elfogadott keretet, mely innentől válik 
tölthetővé. A forrást a cégek felajánlá-
sai biztosítják szerződéses formában. 

A felajánlott összeg 2,5%-a adójóvá-
írás formájában visszaigényelhető.

Egyesületünk a teljes folyamat techni-
kai lebonyolítását elvégzi, illetve ab-
ban segítséget tud nyújtani az Önök 
vállalkozása számára.

A TAO TÁMOGATÁS módja:

ELÉRHETŐSÉGEK:

Veress Zsuzsanna Elnök

Tel.: 06 30 915 5891

E-mail: vezsu76@gmail.com 


