
 

 

 

Dear Friends and Enthusiasts of Indoor Aerobatic Model Aircraft 

Bemowo Culture Centre is hosting upon 2nd FAI World Championship for Indoor 
Aerobatic Model Aircraft, the right to organize and conduct has been granted by FAI - 
The World Air Sports Federation and The Aero Club of Poland. A Championship will 
be held at Pruszkow and Warsaw, Poland, from 14th to 21st of March 2015. Very 
large and modern hall BGŻ Arena has seating for 1800 spectators. The opening 
ceremony of the championship will be held in the Amphitheatre Bemowo, located in 
the District Bemowo of Warsaw city. 

We are expecting some 70 competitors from 18 countries, and we hope that it will be 
the biggest event of this type. In addition, many team managers, assistants and 
accompanying persons will join the teams. Through the media we invite crowds of 
spectators, who for eight days of flights will see this remarkable and prestigious 
sporting event. Modelers - pilots from around the world, embraced by a passion to fly, 
will present the highest craftsmanship flying aerobatic and freestyle models - as to 
the rhythms of music. 

This will be the first event of indoor modeling in Poland - such a high-ranking, a 
unique opportunity to present Your company and Your products, within sponsorship 
agreement that we hereby offer. 

There are several sponsorship opportunities available, which are presented below as 
sponsorship packages It is also possible to determine the individual scope of 
sponsorship. 

Platinum Sponsorship – 2000 EUR  

Acknowledgement as the “Platinum Sponsor” and:  

1. Location for exhibition stand up to 15 sq.m. for all Championship days. 



 

2. First priority location of corporate logo on all Championship printed materials 
e.g. poster, leaflet and one A4 page for advertisement in Championship 
Brochure. 

3. First  priority location of  corporate logo on the Championship website, 
including the link to the Sponsor’s homepage. 

4. First priority location of corporate logo on the Championship hall decorations 
e.g. information boards, banners etc. – among the Sponsors). 

5. Consent for the distribution of advertising materials in the hall. 
6. Invitation to the Banquet ( 2 tickets) 

Gold Sponsorship – 1000 EUR  

Acknowledgement as the “Gold Sponsor” and:  

1. Location for exhibition stand up to 8 sq.m. for all Championship days. 
2. Seconds priority location of corporate logo on all Championship printed 

materials e.g. poster, leaflet and 1/2 A4 page for advertisement in 
Championship Brochure. 

3. Second priority location of  corporate logo on the Championship website, 
including the link to the Sponsor’s homepage. 

4. Second priority location of corporate logo on the Championship hall 
decorations e.g. information boards, banners etc. – among the Sponsors). 

5. Consent for the distribution of advertising materials in the hall. 
6. Invitation to the Banquet ( 1 ticket) 

Silver Sponsorship – 500 EUR  

Acknowledgement as the “Silver Sponsor” and:  

1. A location of corporate logo on all Championship printed materials e.g. poster, 
leaflet and 1/4 A4 page for advertisement in Championship Brochure. 

2. A location of  corporate logo on the Championship website, including the link 
to the Sponsor’s homepage. 

3. A location of corporate logo on the Championship hall decorations e.g. 
information boards, banners etc. – among the Sponsors). 

4. Consent for the distribution of advertising materials in the hall. 

Bronze Sponsorship – 300 EUR 

Acknowledgement as the “Bronze Sponsor” and: 

1. A location of corporate logo on all Championship printed materials e.g. poster, 
leaflet and Championship Brochure. 

2. A location of  corporate logo on the Championship website, including the link 
to the Sponsor’s homepage. 



 

3. Consent for the distribution of advertising materials in the hall. 

No. Description Platinum Gold Silver Bronze 

1 Location for exhibition 
stand 15 sq.m 8 sq.m - - 

2 Championship hall 
decorations ✓ ✓ ✓ - 

3 Championship printed 
materials ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 Championship website ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 Distribution of advertising 
materials ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 Banquet tickets 2 1 - - 

 
 

We are sure that your engagement will be to the best benefits of the event, our 
beloved aeromodelling sport and for You Company will distinction, honor and a 
unique promotion in the whole world. We hope that our proposal will meet with 
appreciation from Your side, leading to a successful cooperation. 

For more information, please contact: 

Bogdan Wierzba 
Event Organizing Director 
e-mail: bodgan.wierzba@artbem.pl. 

 

Best regards 

Marcin Jasiński 
Culture Centre of Bemowo Director 

Event Director 
  



 

 

 

Drodzy przyjaciele i entuzjaści halowych modeli akrobacyjnych, 

Bemowskie Centrum Kultury jest organizatorem 2. Mistrzostw Świata FAI Halowych 
Modeli Akrobacyjnych, których prawo organizacji i przeprowadzenia zostało 
przyznane przez Międzynarodową Federację Lotniczą i Aeroklub Polski. Mistrzostwa 
odbędą się w Pruszkowie i Warszawie, w terminie od 14 do 21 marca  2015 r. Bardzo 
duża  
i nowoczesna hala BGŻ Arena dysponuje miejscami do siedzenia dla 1800 widzów. 
Ceremonia otwarcia mistrzostw odbędzie się w Amfiteatrze Bemowo, 
zlokalizowanym na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

Przewidujemy, że weźmie w nich udział 70 zawodników z 18 krajów i mamy nadzieję, 
że będzie to największa impreza tego typu. Dodatkowo w skład zespołów wejdzie 
wielu kierowników ekip, pomocników i osób towarzyszących. Za pośrednictwem 
mediów zaprosimy tłumy widzów, którzy przez 8 dni lotnych oglądać będą to 
niezwykłe i prestiżowe wydarzenie sportowe. Modelarze - piloci z całego świata, 
ogarnięci pasją latania, zaprezentują najwyższy kunszt pilotażu modeli 
akrobacyjnych oraz freestyle’owych – także do rytmów muzyki.   

Będzie to pierwsza impreza modelarstwa halowego w Polsce - tak dużej rangi, a tym 
samym niepowtarzalna okazja do zaprezentowania Państwa Firmy i produktów – w 
ramach współpracy sponsorskiej, którą niniejszym proponujemy. 

Istnieje kilka możliwości sponsoringu, które prezentujemy poniżej w formie pakietów 
sponsorskich. Jest także możliwe ustalenie indywidualnego zakresu sponsoringu. 
 

Platynowy Sponsor – 2000 EUR 

Tytuł „Platynowego Sponsora”, oraz: 

1. Miejsce na stoisko wystawowe o powierzchni do 15 m2 we wszystkie dni 
Mistrzostw. 



 

2. Pierwszoplanowa lokalizacja logo firmy we wszystkich materiałach 
drukowanych np. plakat, ulotki oraz reklama wielkości A4 w folderze 
Mistrzostw. 

3. Pierwszoplanowa lokalizacja logo firmy na stronie internetowej Mistrzostw,  
w tym link do strony Sponsora. 

4. Pierwszoplanowa lokalizacja logo firmy na dekoracjach hali (np. na tablicach 
informacyjnych, banerach – w gronie Sponsorów). 

5. Zgoda na dystrybucję materiałów reklamowych w hali. 
6. Zaproszenie na Bankiet (dwa bilety). 

 

Złoty Sponsor – 1000 EUR 

Tytuł „Złotego Sponsora”, oraz: 

1. Miejsce na stoisko wystawowe o powierzchni do 8 m2 we wszystkie dni 
Mistrzostw. 

2. Drugoplanowa lokalizacja logo firmy we wszystkich materiałach drukowanych 
np. plakat, ulotki oraz reklama wielkości ½ A4 w folderze Mistrzostw. 

3. Drugoplanowa lokalizacja logo firmy na stronie internetowej Mistrzostw, w tym 
link do strony Sponsora. 

4. Drugoplanowa lokalizacja logo firmy na dekoracjach hali (np. na tablicach 
informacyjnych, banerach – w gronie Sponsorów). 

5. Zgoda na dystrybucję materiałów reklamowych w hali. 
6. Zaproszenie na Bankiet (jeden bilet). 

 

Srebrny Sponsor – 500 EUR 

Tytuł „Srebrnego Sponsora”, oraz: 

1. Lokalizacja logo firmy we wszystkich materiałach drukowanych np. plakat, 
ulotki oraz reklama wielkości ¼ A4 w folderze Mistrzostw. 

2. Lokalizacja logo firmy na stronie internetowej Mistrzostw, w tym link do strony 
Sponsora. 

3. Ekspozycja logo firmy na dekoracjach hali (np. na tablicach informacyjnych, 
banerach – w gronie Sponsorów). 

4. Zgoda na dystrybucję materiałów reklamowych w hali. 

 

Brązowy Sponsor – 300 EUR 

Tytuł „Brązowego Sponsora”, oraz: 

1. Lokalizacja logo firmy we wszystkich materiałach drukowanych np. plakat, 
ulotki, folder Mistrzostw. 



 

2. Lokalizacja logo firmy na stronie internetowej Mistrzostw, w tym link do strony 
Sponsora. 

3. Zgoda na dystrybucję materiałów reklamowych w hali. 
 

Nr Opis Platynowy Złoty Srebrny Brązowy 

1 Miejsce na stoisko 
wystawowe 15 m2 8 m2 - - 

2 Dekoracja hali ✓ ✓ ✓ - 

3 Materiały drukowane ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 Strona internetowa ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 Dystrybucja materiałów 
reklamowych ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 Bilety na bankiet 2 1 - - 

 

Jesteśmy przekonani, że Państwa cenny wkład przyniesie wiele korzyści dla 
Mistrzostw Świata w naszym ulubionym sporcie modelarskim, a dla Firmy będzie 
wyróżnieniem, zaszczytem i wyjątkową promocją w skali całego świata. Liczymy, że 
nasza propozycja spotka się z uznaniem z Państwa strony, co zaowocuje udaną 
współpracą. 

 

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji: 

Bogdan Wierzba 
Dyrektor Organizacyjny Mistrzostw Świata 
e-mail: bodgan.wierzba@artbem.pl. 
 

Z wyrazami szacunku, 

 

Marcin Jasiński 

Dyrektor Bemowskiego Centrum Kultury 
Dyrektor Mistrzostw Świata  


