


Jak to się zaczęło?
Pro Polska to marka działająca na polskim rynku eventowym i
marketingowym od dwóch lat choć jej twórcy i właściciele od dawna
swoimi bezprecedensowymi projektami zdobywają największe polskie
stadiony i areny.

Wszystko zaczęło się w 2012 roku na PGE Narodowym w Warszawie.
Dwa tygodnie po UEFA Euro 2012 osoby tworzące Pro Polskę
zorganizowały NAC VII SuperFinał Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego,
który zgromadził ponad 25.000 widzów. Impreza zebrała bardzo dobre
recenzje komentatorów sportowych oraz kibiców. Zarządzająca
stadionem spółka Narodowe Centrum Sportu określiła nas mianem
najlepszego organizatora roku 2012. Sukces imprezy umieścił nas w
pierwszym rzędzie najlepszych promotorów w Polsce.





Dzisiaj Pro Polska to jeden ze wschodzących liderów w branży
promotorskiej i mediowej w Polsce. Firma ma w swoim wachlarzu
usług kompleksowe produkcje najbardziej skomplikowanych
przedsięwzięć, nie tylko sportowych, ale także targów, eventów
firmowych, konferencji, koncertów oraz imprez plenerowych.
Wyspecjalizowała się także w realizacji kampanii mediowych,
kreowaniu wizerunku, tworzeniu identyfikacji wizualnych,
marketingu, produkcjach telewizyjnych oraz obsłudze menedżerskiej i
agencyjnej sportowców, a także gwiazd show-biznesu.

Szeroki zakres kompetencji i usług



• BILBORD belast



Kompleksowa realizacja przedsięwzięć

Gdy w 2011 roku, kiedy zdecydowaliśmy się zorganizować na Stadionie
Narodowym NAC VII SuperFinał PLFA nie stać nas było na wynajęcie
agencji reklamowej, firmy promotorskiej czy domu mediowego.
Wszystko musieliśmy zrobić sami i to było najlepsze, co mogło nam się
przydarzyć. Dzięki temu dzisiaj potrafimy zrealizować każdy projekt, od
pomysłu po wykonanie i przeprowadzenie wydarzenia. Jesteśmy
niezależni na wielu polach działania, dzięki czemu rzadziej korzystamy z
usług podwykonawców. Pozwala to minimalizować koszty, na czym
korzystają nasi klienci.



Wydarzenia o których mówiły największe krajowe 
media!

Telewizja:
▪ Transmisje w najważniejszych stacjach: TVN Turbo, nSport HD, TVP 

Sport oraz Polsat, a także w sport.tvp.pl i tvnplayer.pl
▪ Retransmisje w Eurosport 2 HD do 50 krajów Europy
▪ Zapowiedzi i relacje z finału we wszystkich najważniejszych 

programach TV, m.in.:
Wiadomości TVP
Fakty TVN
Wydarzenia Polsat
TVN 24, Polsat News, TVP Info

Relacje w najważniejszych stacjach radiowych, m.in.:
RMF, Radio Zet, Radio Eska, PR1, PR3, PR4, Tok FM, Antyradio, VOX 
FM, Radio dla Ciebie

Łącznie ponad 90 000 widzów na stadionach

SuperFinały PLFA 2012-2017





Realizacje TV oraz współpraca z telewizjami
Pro Polska na przestrzeni ostatnich
kilku lat miała okazję z sukcesami
współpracować z takimi stacjami
telewizyjnymi jak TVN, TVP, TVP Sport,
POLSAT, Eurosport czy Sportklub
tworząc zawsze wspaniałe sportowe
widowiska telewizyjne i wnosząc do ich
realizacji swoje pomysły. Tak było
choćby z wirtualnym boiskiem, czy
grafikami sponsorskimi nakładanymi w
transmisjach LIVE SuperFinałów oraz
meczów Reprezentacji Polski w futbolu
amerykańskim.





Grafiki i kreacje

Zawsze dbamy o najwyższy poziom naszych grafik oraz ich kreacji. To nasz
konik. Dlatego z przyjemnością poświęcamy temu elementowi naszych
projektów wiele uwagi i wkładamy w niego dużo pracy. Dzięki temu nasze
kampanie zawsze wyróżniają się na tle innych i zbierają świetne recenzje
ekspertów, a przede wszystkim zostają dostrzeżone oczami odbiorców.





Filmy promocyjne
Filmy promocyjne to nasza wizytówka. Nie tylko lubimy wymyślać ich scenariusze,
ale także wprowadzamy do ich realizacji i produkcji nowe rozwiązania i pomysły.
Jako pierwsi w 2012 roku wykonaliśmy ujęcia Stadionu Narodowego z lotu ptaka
przy pomocy dronu, które udostępnialiśmy telewizjom TVP czy TVN. Nasze
produkcje cieszą się olbrzymią popularnością nie tylko na antenach telewizji czy w
internecie, ale także wśród naszych partnerów telewizyjnych.

Nasze przykładowe produkcje:
Podsumowanie VII NAC SuperFinał PLFA
Narodowy Dzień Tenisa, 9 września 2018 r.
Black Energy LFL All-Star Tour Poland 2018
SuperArena: Polska vs Szwecja - debiut reprezentacji Polski!
Podsumowanie X SuperFinału PLFA we Wrocławiu
Pingpongowy PGE Narodowy 2018

https://vimeo.com/46625935
https://drive.google.com/open?id=1Nt47OuJjpMqHWb9QdFGiT9bmYIq7hCUa
https://goo.gl/Ws2Upk
https://vimeo.com/59671903
https://goo.gl/Awcuyr
https://drive.google.com/open?id=19wly-R0Q3-TD4lO6WjXnAdMLJPzOWOFk


Różnorodne materiały promocyjne

Dzięki produkcji świetnie dopracowanych materiałów graficznych oraz umiejętności
pisania dobrych tekstów kreujemy i produkujemy precyzyjne i bardzo skuteczne
kampanie. Spoty reklamowe, plakaty, bilbordy, leaflety, press kit-y czy ulotki, ale także
wielostronicowe magazyny no nasz znak firmowy. Na naszym koncie mamy także
wydanie książek oraz czasopisma.
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Pomysły kampanii

Od innych wyróżnia nas pomysłowość, odwaga i świetna ocena rynku.
Często ryzyko, którego się nie boimy. Jednak nie tylko dzięki temu
odróżniamy konkurencję. Jesteśmy skrupulatni i z uwagą słuchamy
potrzeb naszych klientów i partnerów. Doskonale znamy także rynek
mediowy, a media cenią nasz profesjonalizm i etykę pracy. Mamy wielu
przyjaciół wśród dziennikarzy, wydawców i gwiazd telewizji. To wszystko
sprawia, że każda kampania, którą realizujemy trafia do najważniejszych
polskich mediów.



Konferencje prasowe

Podczas sześciu lat istnienia na rynku promotorskim zrealizowaliśmy
dziesiątki projektów. Każdy posiadał własną kampanię mediową, która
rozpoczynała się konferencją prasową. Realizowaliśmy je często w
nietuzinkowych miejscach, a ich scenariusze, aranżacje, scenografia i
dodatkowe atrakcje odróżniały nas od innych agencji.





Sponsorzy
Pro Polska to także zespół specjalistów w zakresie pozyskiwania sponsorów i
partnerów do rozmaitych projektów. Potrafimy stworzyć precyzyjnie dostosowaną
do potrzeb sponsora ofertę marketingową, zadbać o kompleksową realizację
umowy i raport z działań oraz świadczeń na jego rzecz. Na liście naszych sponsorów
i partnerów są Restauracje Jeff’s, Mercedes Benz, Hyundai, Lexus, PLL LOT, Grupa
LOTOS, Totalizator Sportowy, New American Concept czy Small Planet.
Zwieńczeniem naszej pracy jest spektakularny kontrakt sponsorski z firmą Foodcare
producentem Black Energy Drink, która została sponsorem tytularnym Black Energy
LFL All-Star Tour Poland 2018. Kontrakt był szeroko komentowany na polskim rynku
marketingu i był jednym z największych tego typu projektów w ostatnich latach.
Puszki z wizerunkiem naszego projektu można było znaleźć w każdym sklepie
spożywczym w Polsce.



Lista partnerów
Lista Partnerów z jakimi współpracowaliśmy jest bardzo długa:



Partnerzy

Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy przyjemność współpracować z
różnymi urzędami, które wspierały realizowane przez nas projekty.
Współpracowaliśmy m.in. z Urzędem m.st. Warszawy, Urzędem Miasta
Łodzi, Urzędem Miasta Gdyni, Urzędem Miejskim Wrocławia, Urzędem
Miejskim w Białymstoku czy Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego. Szczycimy się także wieloletnią współpracą z Ambasadą
USA w Polsce.







Szkolenia, konferencje, spotkania
biznesowe, imprezy VIP
Organizujemy konferencje biznesowe, profesjonalne szkolenia, wykłady
oraz sympozja. Zadbamy o najdrobniejsze szczegóły precyzyjnie
odczytując potrzeby naszych partnerów. Zorganizujemy także
najwykwintniejsze przyjęcie w dowolnej aranżacji, oprawie i z najlepszym
cateringiem. Mieliśmy okazję aranżować i organizować strefy VIP na
różnych obiektach i w rozmaitych konfiguracjach. Naszą największą strefę
VIP podczas X SuperFinału na Stadionie Wrocław odwiedziło ponad 400
gości.



Nietuzinkowe pomysły to nasza specjalność



Narodowy Dzień Badmintona

Potrafimy w błyskawicznym tempie zorganizować najbardziej
skomplikowane projekty. Tak było z Narodowym Dniem Badmintona na
PGE Narodowym, który od logotypu przez dokumentację imprezy
masowej, konferencję prasową, całkowitą produkcję, realizację
telewizyjną, oprawę i przyjęcie w Loży Platynowej PGE Narodowego
zrealizowaliśmy w rekordowym tempie! Potrzebowaliśmy na to niespełna
sześć tygodni!





Pingpongowy PGE Narodowy kto jeśli nie my?
Nikt nie zna PGE Narodowego lepiej od nas. Potrafimy wykorzystać jego
każdą dostępną przestrzeń na potrzebne nam cele. Nie inaczej było w
2017 r. W Biznes Klubie zorganizowaliśmy imprezę pod nazwą
Pingpongowy PGE Narodowy. Ustawiliśmy 90 ogólnodostępnych stołów,
zaaranżowaliśmy tzw. Showcourt z trybunami dla widzów, na którym
odbywały się mecze największych międzynarodowych gwiazd tenisa
stołowego. Transmisję na żywo przeprowadziła telewizja TVP Sport.

Pingpongowy PGE Narodowy miał swoją kontynuację także w roku 2018.
tym razem w formacie cało stadionowym. Obie imprezy zrealizowaliśmy
dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Odwiedziło je łącznie ponad
17000 osób.







Narodowy Dzień Tenisa

Kolejnym cało stadionowym projektem zrealizowanym przez nas w tym
roku był Narodowy Dzień Tenisa z udziałem między innymi Agnieszki
Radwańskiej i największych gwiazd polskiego tenisa ziemnego. Otwarta
impreza dla całych rodzin otrzymała świetne recenzje polskich
specjalistów eventowych, mediów oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W tym roku Pro Polska otrzymała niekwestionowane miano promotora,
który na PGE Narodowym zorganizował największą jak dotąd liczbę
imprez w jego historii!





Zostań gwiazdą na PGE Narodowym

Potrafimy zorganizować także zadania zlecone przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki. Jednym z nich była olbrzymia impreza pod nazwą „Zostań
Gwiazdą Sportu na PGE Narodowym”. Event dla dzieci i młodzieży był
bardzo złożonym przedsięwzięciem logistycznym i organizacyjnym. W
trzech połączonych halach o powierzchni 4 tysięcy metrów kwadratowych
przeprowadziliśmy zawody i konkursy dla 5000 dzieci w 30 dyscyplinach
sportu. Imprezę zwieńczył koncert zespołu Big Cyc.





Targi Kreatywności Do Tibi

Na naszym koncie mamy także organizację targów kreatywności Do Tibi,
które zrealizowaliśmy w Centrum Expo Ptak w podwarszawskim
Nadarzynie.





Kreatywność, doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
pomysły, nieustanny rozwój, chęć wprowadzania nowości na polski oraz
europejski rynek sportowy to motor napędzający Pro Polska.

To, co dla kogoś jest szczytem możliwości, dla nas jest rzeczą
normalną.

Nie ma projektu, któremu nie sprostamy!





ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

KONTAKT:

Zapraszamy do współpracy

Kontakt:

Patryk Tyryłło
+48 697 005 678
patryk@propolska.eu

Jędrzej Stęszewski
+48 693 693 851
jedrzej@propolska.eu


