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KÖSZÖNTŐ

Kedves Érdeklődő!

A Csata Diáksport Egyesület több mint 20 éve van jelen a magyar kosárlabda sportban. A fennállá-
sa során nemzetközi elismertséget vívott ki rangos külföldi tornákon szerepelve. Ennek és eddigi 
munkánknak köszönhetően az edzőink a magyar leány utánpótlás válogatott szakmai stábjában is 
jelen vannak. Küldetése a női professzionális kosárlabda sport minőségi alapjainak megteremtése, 
azaz tehetségek toborzása, képzése, fejlesztése, versenyeztetése hazai és nemzetközi környezet-
ben,  hogy ez által biztosítsa a magyar női kosárlabdasport  utánpótlásának magját. 

Az Egyesület fennállása óta számos hazai és nemzetközi tornán szerzett I. helyezést a különböző 
korosztályos csapataival. A 2017/2018-as szezonban is a magyar női utánpótlás kosárlabdázás leg-
sikeresebb egyesületeként zártuk a bajnoki évet. Válogatott szinten is egyedülálló eredményeket 
tudunk felmutatni, a 2016/17-es évben 11 játékosunk szerepelt a különböző korosztályos válogatot-
takban. Ezek után törvényszerű volt, hogy a hosszú évek során képzett, és a nemzetközi porondon 
is kimagasló eredménnyel szereplő fiatal játékosaink előmenetelét a mi egyesületünkben vigyük 
tovább. Filozófiánk alapja, hogy a saját nevelésű, kimagasló eredményeket elérő tehetségeink, ne 
a kispadot koptassák a külföldről igazolt játékosok árnyékában, hanem kapjanak lehetőséget a 
bizonyításra, mivel ez lehet az egyik legfontosabb mozgatórugója annak, hogy a jövőben a magyar 
kosárlabdázás visszakerüljön a nemzetközi színtér térképére.

Stratégiánk első állomásaként, a 2017/2018-as szezonban először, elindultunk a felnőtt NBI/B-s baj-
nokságban, ahol kizárólag a saját utánpótlás korú játékosainkkal léptünk a pályára. Fiatal játékosa-
ink talán a hazai kosárlabda szezon legnagyobb meglepetését szolgáltatták és I. helyen végeztek 
a bajnokságban, kiharcolva ezzel a hazai női kosárlabda bajnokság legmagasabb osztályában 
(NB1/A) való indulást. A bajnokság végére rendkívül sok tapasztalattal és tudással gazdagodott 
csapatunkkal kiemelt célunk, hogy legyen Budapesten egy olyan fiatalokból álló, szerethető csa-
pat, amelyik képes megtölteni egy csarnokot és az utánpótlás korosztályokban végzett magsassz-
intű munkát egy professzionálisan működő, eredményes klubcsapatban tudjuk tovább működtetni.

A megfogalmazott célokhoz azonban már egy elkülönülten működő profi klubmodell felépítése 
szükséges a megfelelő infrastrukturális feltételek biztosításával. E célból a Csata Diáksport Egye-
sület az idei évben egy kölcsönösen előnyös és szakmailag indokolt, hosszú távú együttműködés-
be kezdett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. Immáron közös cél a női NB1/A-s bajnokságban 
való minél sikeresebb szereplés egy jól szervezett, világos és fokozatos célkitűzésekkel felépített 
stratégia mentén.
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OTTHONUNK – A LUDOVIKA ARÉNA

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel való sikeres együttmű-
ködés eredményeként NB1/A-s csapatunk otthona az egyetem 
megújult campusán elhelyezkedő Ludovika Arénában található 
multifunkcionális Sportcsarnok.

Az eddigi legnagyobb egybefüggő magyarországi egyete-
mi campus-fejlesztés eredményeként új városrész született 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Orczy-park területén. 
Kiemelt kormányzati beruházás keretében történt meg a Lu-
dovika Egyetemi Campus fejlesztése, illetve felépült a Ludo-
vika Aréna. A campus sportkomplexumának ékköve a multi-
funkciós Sportcsarnok. Ebben az épületben található egy 1320 
nézőt befogadó lelátójú, valamennyi terem-labdajáték mérkő-
zéseinek lebonyolítására alkalmas terem, amely kihúzható mo-
billelátókkal, korszerű külsővel és berendezéssel, kiszolgáló 
helységekkel és egy hatalmas LED kijelzővel várja az ide lá-
togatókat. Célunk, hogy minél több egyetemi, kerületi polgárt, 
szurkolót és érdeklődőt tudjunk megmozgatni és a mérkőzé-
seinkre vonzani.

Fontos szempont a lehetséges együttműködési formák ke-
resésénél, hogy, aki minket választ nem csupán a klubcsa-

pat által biztosított megjelenési lehetőségekkel élhet, 
hanem Budapest egyik legnagyobb és leggyor-

sabban fejlődő egyetemének közönségét is 
megszólíthatja. 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika Egyetemi Campus
Ludovika Aréna
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 23.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

ARANY CSOMAG EZÜST CSOMAG
• kiemelt megjelenési lehetőség a csapat online 

felületein (weboldal, facebook)
• kiemelt megjelenési lehetőség a sportcsarnok 

reklámhordozó felületein (pályamolinók, LED-fal, 
sajtófal, interjúfal)
 › bajnoki mérkőzéseken
 › egyetemi rendezvényeken

• kiemelt megjelenési lehetőség a csapat mezén, 
csapatpólón – első részen
 › mérkőzések alatt
 › interjúkon

• kiemelt megjelenési lehetőség a sportcsarnok 
padlóján

• Kiemelt megjelenési lehetőség a csapat papír 
alapú kiadványain (műsorfüzet, plakátok, szóró-
anyagok, jegyek)

• A szponzor 5 képviselőjének vendéglátása a ha-
zai mérkőzéseken

• 100 db tiszteletjegy/szezon

• megjelenési lehetőség a csapat online felületein 
(weboldal, facebook)

• megjelenési lehetőség a sportcsarnok reklám-
hordozó felületein (pályamolinók, LED-fal, sajtó-
fal, interjúfal)
 › bajnoki mérkőzéseken
 › egyetemi rendezvényeken

• kiemelt megjelenési lehetőség a csapat mezé-
nek hátsó részén, csapatpólón
 › mérkőzések alatt
 › interjúkon

• megjelenési lehetőség a csapat papír alapú ki-
adványain (műsorfüzet, plakátok, szóróanyagok, 
jegyek)

• A szponzor 2 képviselőjének vendéglátása a  ha-
zai mérkőzéseken

• 100 db tiszteletjegy/szezon

A CSOMAG ÁRA: 5.000.000 FT+ÁFA A CSOMAG ÁRA: 3.000.000 FT+ ÁFA

BRONZ CSOMAG ALAP CSOMAG - TORNA/MÉRKŐZÉS  
TÁMOGATÁSA

• megjelenési lehetőség a csapat online felületein 
(weboldal, facebook)

• megjelenési lehetőség a sportcsarnok reklám-
hordozó felületein (pályamolinók, LED-fal, sajtó-
fal, interjúfal)
 › bajnoki mérkőzéseken
 › egyetemi rendezvényeken

• kiemelt megjelenési lehetőség a csapat nadrág-
jának hátoldalán
 › mérkőzések alatt

• megjelenési lehetőség a csapat papír alapú ki-
adványain (műsorfüzet, plakátok, szóróanyagok, 
jegyek)

• A szponzor 2 képviselőjének vendéglátása a  ha-
zai mérkőzéseken

• 100 db tiszteletjegy/szezon

• megjelenési lehetőség a sportcsarnok reklám-
hordozó felületein (pályamolinók, LED-fal, sajtó-
fal, interjúfal)
 › bajnoki mérkőzéseken
 › egyetemi rendezvényeken

• megjelenési lehetőség a csapat papír alapú ki-
adványain (műsorfüzet, plakátok, szóróanyagok, 
jegyek)

• A szponzor 2 képviselőjének vendéglátása a  ha-
zai mérkőzéseken

Opcionális:
• egy mérkőzés vagy saját szervezésű torna támo-

gatása
• kommunikációban főtámogatóként való kieme-

lés biztosítása

A CSOMAG ÁRA: 2.000.000 FT+ ÁFA A CSOMAG ÁRA: 1.000.000 FT+ÁFA

EGYÉNI CSOMAG
• egyéni támogatói szerződés kialakítása
• személyre szabott támogatási forma, egyedi ötletekkel megoldásokkal, közösen egyeztetve
• egyéb lehetőségek:

 › kitelepülés a hazai mérkőzésekre
 › terméktámogatás
 › egyéni szponzoráció (egy bizonyos játékosra)
 › szolgáltatás támogatás

A CSOMAG ÁRA: MEGEGYEZÉS SZERINT
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CÉLKÖZÖNSÉG

Kosárlabda csapatunk által elérhető felhasználói szegmens változatos és széles körben értelmezhető:
• fiatalok 

 › 18-25 év közötti egyetemisták (több mint 3000 hallgató)
 › 18-nál fiatalabb korosztály – utánpótlás játékosok, hozzátartozók, család

• szülők – a csapatban/utánpótlásban kosárlabdázó gyerekek szülei, hozzátartozói
 › 35-55 kor közötti korosztály
 › jövő centrikusak, elkötelezettek, fővárosi lakosok
 › közép-felső közép szegmens

• a kosárlabda társadalom nyitott, kosárlabdához értő szegmense, akik nyitottak az újdonságok-
ra, innovativitásra

• fővárosi, kerületi sportszerető réteg – Budapesten nincs meghatározó első osztályú női kosár-
labda csapat

Megjelenési lehetőségek - ATL és BTL kommunikációs formák
• média megjelenések (Nemzeti Sport, MKOSZ.hu, wbasket.hu)

 › interjúk, videó, nyilatkozatok – DigiSport, Nemzeti Sport (írott és online formában)
 › hírek, cikkek – kosárlabda szakmai oldalain keresztül 

• az egyetem és a csapat weboldalain (3000 hallgató, több ezer felvételiző, érdeklődő)
 › csapat hírlevelein történő megjelenés (4000 fős egyetemi adatbázis)

• facebook oldal látogatottsága (idei évben induló oldal)
• Vidéki mérkőzések alkalmával az ország több pontján való megjelenés (Győr, Miskolc, Pécs)

 › mezreklám: 1500-2000 fő látogatottságú csapatok mérkőzésein (Sopron, Szekszárd)
• Hazai mérkőzéseken 600-700 fős közönség (folyamatos növekedés)

 › termékbemutató, promóciók, kitelepülési lehetőség
 › molinók, reklámvideók

A szponzorációs csomagok kialakításánál elsődleges célunk, hogy mindenki megtalálja az igénye-
inek leginkább megfelelő megjelenési módot. Hosszútávú céljaink eléréséhez olyan támogatókat 
szeretnénk megnyerni, akik kosárlabda csapatunk által kínált marketing eszközök segítségével 
népszerűsíteni tudják terméküket, szolgáltatásaikat.

Az együttműködési lehetőségekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre:

Benedikti Dávid
Marketing és kommunikációs vezető
+36 30 580 6773
benedikti.david@uni-nke.hu
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