
11. RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! (15.05.2022)

39. Toruń Maraton (23.10.2022)
Pobiegnijmy razem! 

OFERTA SPONSORINGOWA



KIM JESTEŚMY?

Nasza organizacja została założona w 2011 roku. Stanowimy grupę „zapaleńców”

chcących propagować ideę zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego poprzez sport

oraz zgodnie panującą od dłuższego czasu tendencją, popularyzować biegi na

różnych dystansach.

W gronie założycieli naszego stowarzyszenia są osoby związane od lat ze sportem.

Zawodnicy różnych dyscyplin, między innymi: koszykówki, triathlonu, uczestnicy

krajowych i międzynarodowych zawodów, których połączyło wspólne bieganie.

Osoby te postanowiły poświęcić swój czas, zapał i doświadczenie propagowaniu

sportu i zdrowego stylu życia poprzez działalność w Stowarzyszeniu „Run To Run”.

Dotychczas zorganizowaliśmy wiele imprez biegowych – od biegów rekreacyjnych

do maratonu, a także wspomagaliśmy organizację imprez kolarskich

i triathlonowych.



DLACZEGO BIEGANIE?

 Bieganie rekreacyjne od 2013 roku w Polsce stało się najbardziej popularnym sportem

powszechnym (ARC Rynek i Opinia, 2013, N = 1 805).

 Bieganie co roku rozpoczyna uprawiać coraz więcej osób oraz startować

w zawodach. Według najnowszych badań, aż 45% stanowią osoby biegające nie dłużej niż

rok (Polska Biega, Raport Narodowy Spis Biegaczy, 2014, N = 60 641).

 Bieganie uprawiają osoby świadome potrzeby ruchu. Statystyczny biegacz to osoba

z wyższym wykształceniem, czynna zawodowo, dobrze zarabiająca – 3501-5000 zł brutto

(Polska Biega, Raport Narodowy Spis Biegaczy, 2014, N = 60 641).

 Bieganie to sport nie wymagający specjalistycznego sprzętu. Jogging można uprawiać

w różnych miejscach, o każdej porze i w dowolnych warunkach atmosferycznych.

 Bieganie jest sportem dostępnym dla całych rodzin.

 Bieganie budzi wiele pozytywnych emocji. Ludzie aktywno są bardziej pewni siebie, co 

pomaga odnieść wiele sukcesów osobistych.

 Bieganie towarzyszy człowiekowi od początku istnienia…



CZY SPONSORING SIĘ OPŁACA?

Sponsoring buduje 

siłę marki 

przedsiębiorstwa

 wzmacnia prestiż, wartość rynkową, względy finansowe i podatkowe;

 umożliwia uzyskania przychylności lokalnego społeczeństwa.

Sponsoring  

wzmacnia pozycję 

na rynku

 podtrzymuje konkurencyjność rynkową;

 zwiększa rozpoznawalność marki przedsiębiorstwa - utożsamianie

jej z prospołecznymi i środowiskowymi inicjatywami;

 pomaga obniżyć koszty promocji – jak wskazują badania

marketingowe jest tańszym i skuteczniejszym, aniżeli tradycyjna

reklama, narzędziem marketingowym;

 kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa poprzez realizację

doktryny społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – możliwość

transferu wizerunku podmiotów cieszących się zaufaniem i prestiżem.

Sponsoring imprez rekreacyjno-sportowych to najefektywniejsze narzędzie 

marketingowe, prowadzące do zwiększenia zysku przedsiębiorstwa



IMPREZY ZORGANIZOWANE W 2018 ROKU



IMPREZY ZORGANIZOWANE W 2019 ROKU



IMPREZY ZORGANIZOWANE W 2020 ROKU



IMPREZY ZORGANIZOWANE W 2021 ROKU



7. RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2018 – 3 000 biegaczy 



Toruńskie Sztafety Wolności 2018 – 3 500 biegaczy (5 edycji)



36. Toruń Maraton 2018 – 1100 biegaczy



Toruńskie Biegi Wolności 2019/2020 – 2500 biegaczy (4 edycje)



37. Toruń Maraton 2019 – 1200 biegaczy



8. RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2019 – 3 000 biegaczy 



E-RUN TORUŃ 2020 – 500 uczestników



9. RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2020 – 550 biegaczy 



10. RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2021 – 1040 biegaczy 



38. Toruń Maraton 2021 – 708 biegaczy



PODSUMOWANIE RUN TORUŃ 2021

Na mecie obu dystansów zameldowało się 1040 zawodników. 

•Nieoficjalne wyniki: https://live.sts-timing.pl/rtr2021/

•Oficjalna relacja filmowa: https://tiny.pl/9txfz

•Galerie zdjęć: https://www.facebook.com/10KmRunTorun/photos/

Imprezą zainteresowała się ogólnopolska telewizja Canal+ Sport. 

Dnia 25 sierpnia 2021 r. podczas emisji programu „O co biega?” zaprezentowana 

była relacja z naszej imprezy. Zapowiedź programu dostępna tutaj: 

https://www.facebook.com/ocobiegacanalplus/videos/800155910675992

https://live.sts-timing.pl/rtr2021/
https://tiny.pl/9txfz
https://www.facebook.com/10KmRunTorun/photos/
https://www.facebook.com/ocobiegacanalplus/videos/800155910675992


PODSUMOWANIE TORUŃ MARATON 2021

Łączne na mecie 38. Toruń Maraton maratonu i półmaratonu zameldowały

się 704 osoby. Jest to bardzo wysoka frekwencja, jak na dystanse

maratońskie w okresie po pandemii. Szybka trasa i doskonałe warunki

atmosferyczne umożliwiły wielu biegaczom pobicie swoich rekordów

życiowych. Wielu biegaczy zapowiedziało, że ponownie wybierze się do

grodu Kopernika na kolejną odsłonę toruńskiego maratonu. Na szczególną

uwagę zasługuje niezwykły wyczyn - podczas imprezy pobity został

rekord Polski w biegu z wózkiem w maratonie! Adrian Przybyła wraz ze

swoim synkiem w wózku pobiegł dystans królewski w czasie

2 godzin 33 minut i 59 sekund i zajął 3-cie miejsce w klasyfikacji OPEN.

Ponadto wynik ten jest drugim na świecie!

Nieoficjalne wyniki: http://live.sts-timing.pl/tm2021/

Galerie zdjęć: https://www.facebook.com/maratontorun/photos/

http://live.sts-timing.pl/tm2021/
https://www.facebook.com/maratontorun/photos/


To połączenie biegu z aspektem turystycznym: 

 hasło – Zwiedzaj ze Zdrowiem!/Pobiegnij w sercu miasta

 trasa – najbardziej okazałe fragmenty miasta (bieg po Starym 

Mieście, Bulwarze Filadelfijskim, Parku Bydgoskim)

 wyjątkowe medale = płaskorzeźby zabytków Torunia (to biegacze 

sami wybierają obiekty na medal)

 dedykowane skarpetki w pakiecie startowym

 przewodnik turystyczny opowiadający o historii miasta podczas biegu 

RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem!



 Biegi na dystansach 5 i 10 km oraz biegi dla dzieci 

 Konkurs kibicowania dla szkół – doping poprzebieranych dzieci na trasie 

 Gwiazdozbiory – walka drużyn o tytuł Biegowego Układu Słonecznego

 Cenne nagrody dla biegaczy

 Spotkanie z niezwykłymi gośćmi takimi jak Otylia Jędrzejczak, Jerzy Górski 

(polski sportowiec, mistrz świata w podwójnym Ironmanie z 3 września 1990), Piotr 

Suchenia (pierwszy Polak, który wygrał najzimniejszy maraton na świecie)

RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem!



MEDALE RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem!

Medal to „serce imprezy biegowej”, dowód osiągniętego rezultatu sportowego,

pamiątka na lata, dlatego bez wątpienia musi być wyjątkowy! Przedstawiciele

Stowarzyszenia Run To Run starają się, aby medale organizowanych przez nich

imprez były zawsze ponadprzeciętne. Tak będzie także podczas 10. edycji RUN

TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! Finiszerzy wszystkich edycji toruńskiej dyszki

mają już w swojej kolekcji medal przedstawiający Krzywą Wieżę, Dom Kopernika,

Ratusz Staromiejski, Pomnik Flisaka, Anioł Toruński, Helios – Pomnik ku czci

Kopernika, medal związany z marką promocyjną miasta pod tytułem „Toruń

Porusza”, Teatr Baj Pomorski, Zegar na wieży Ratusza Staromiejskiego i Pomnik

Mikołaja Kopernik.



BIEG DLA DZIECI

Biegi dla dzieci i młodzieży już po raz siódmy będą towarzyszyć toruńskiej dyszce.

Rywalizacja dla najmłodszych entuzjastów aktywności fizycznej odbędą się

w przeddzień biegu głównego. Organizatorzy wyznaczyli duży limit uczestników do

600 osób. Młodzi zawodnicy będą mieć do pokonania od 100 do 1500 m w

zależności od swojego wieku. Każdy uczestnik biegów dla dzieci otrzyma na mecie

pamiątkowy medal i medal.



KONKURS KIBICOWANIA

Na trasie RUN TORUŃ będzie można liczyć na doping uczniów toruńskich szkół!

Podczas trwania biegów miejscowa młodzież będzie walczyć o tytuł

„Toruńskiej szkoły najlepiej dopingującej sportowców”. Zadaniem uczniów będzie

stworzenie niezwykłej atmosfery kibicowania. Żwawo dopingująca publiczność,

szpaler klaszczących i głośno krzyczących kibiców zapewne spowoduje, że

biegacze zapomną o zmęczeniu, a kilometry będą szybciej „uciekać”.



TORUŃ MARATON

Co roku w ostatni weekend października po ulicach Torunia przeprowadzona jest

rywalizacja na dystansie maratonu. Imprezie towarzyszy także półmaraton i biegi

dla dzieci. Maraton w Toruniu to bieg corocznie rozgrywany od 1983 roku. Na

przestrzeni lat zmieniał się organizator imprezy. Od 2017 roku Toruń Maraton jest

organizowany przez Stowarzyszenie Run To Run, które od siedmiu lat z sukcesem

rozwija imprezę o nazwie RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem!



MEDALE TORUŃ MARATON

Medal to „serce imprezy biegowej”,

dowód osiągniętego rezultatu

sportowego, pamiątka na lata, dlatego

bez wątpienia musi być wyjątkowy!

Przedstawiciele Stowarzyszenia

Run To Run starają się, aby medale

organizowanych przez nich imprez były

zawsze ponadprzeciętne. Podczas edycji

w 2018 r. na finiszerów toruńskiego

maratonu, półmaratonu oraz na

najmłodszych uczestników imprezy,

czekał wyjątkowy medal obrotowy

przedstawiający Astrolabium Sferyczne

Mikołaja Kopernika.



TRASA TORUŃ MARATON

Nowi Organiarzy postawili przede wszystkim na szybką i płaską trasę.

Od 2018 roku ze względu na łagodny profil trasy i dobre warunki atmosferyczne

większość biegaczy pobija swoje życiówki.

Dotychczasowi zwycięzcy:

2021 - ROGIEWICZ ANDRZEJ, POL, 02:24:47

2019 - OSKIERKO ŁUKASZ, POL, 02:25:40

2018 - ZHAURONAK HENADZI, BLR, 02:34:04

2017 - KOSEK PAWEŁ, POL, 02:34:37

2017 - MAZERSKI BARTOSZ, POL, 02:34:37

2016 - WALEROWICZ TOMASZ, POL, 02:25:48

2015 - WALEROWICZ TOMASZ, POL, 02:26:24

2014 - BŁAZIŃSKI Marcin, POL, 02:20:12

2013 - SIERACKI Kamil, POL, 02:27:08

2012 - ANOSHKA MIKALAI, BLR, 02:37:43

2011 - KOMEN JOEL, KEN, 02:21:47

2010 - KOMEN JOEL, KEN, 02:19:42

2009 - GORDEEV ANDREI, BLR, 02:17:31

2008 - DOBRZYŃSKI ADAM, POL, 02:23:19

2007 - JAROSZEWSKI MAREK, POL, 02:24:33

2006 - PELO ARTUR, POL, 02:26:45



PARTNERZY MEDIALNI



OBECNOŚĆ W MEDIACH - przykłady 



OBECNOŚĆ W MEDIACH - przykłady 



WYKAZ ŚWIADCZEŃ REKLAMOWYCH

NA RZECZ SPONSORA PODCZAS

NASZYCH IMPREZ BIEGOWYCH



1. Marka Sponsora w nazwie imprezy biegowej np. „39. Toruń Maraton 2022”

2. Konferencja prasowa o imprezie i podjęciu współpracy ze Sponsorem w siedzibie 

Sponsora

3. Umieszczenie na materiałach promocyjnych imprezy sportowej logotypu 

i nazwy Sponsora (tj. plakatach imprezy, broszurach informacyjnych, ulotkach, 

roll’up-ach, itd.)

4. Ekspozycja materiałów informacyjnych otrzymanych od Sponsora z logotypem i 

(lub) nazwą Sponsora w miejscu startu i mety (tj. w miasteczku biegowym), np. 

dmuchane bramy startowe, balony, banery reklamowe, flagi reklamowe - zgodnie z 

oczekiwaniami Sponsora

5. Udostępnienie przestrzeni do zagospodarowania przez Sponsora własnych działań 

Public Relation: np. strefa Fan Zone dla dzieci, strefa kibica z nazwą Sponsora, 

miejsce spotkań drużyny pracowników/klientów (np. namiot lub stoisko)

6. Udostępnienie miejsca na stanowisko pokazowe/informacyjne w biurze zawodów 

ŚWIADCZENIA REKLAMOWE DLA SPONSORA



7. Ekspozycja materiałów informacyjnych otrzymanych od Sponsora w biurze 

zawodów (np. roll-up, ścianka)

8. Logotyp na banerach internetowych wykorzystywanych do wszechstronnej promocji 

w social media

9. Logotyp na medalu wręczanym zawodnikom na mecie

10. Logotyp na szarfie medalu wręczanego zawodnikom na mecie

11. Logotyp na odzieży technicznej przekazywanej zawodnikom w pakietach startowych 

12. Logotyp na numerze startowym zawodników

13. Reklamówki z logotypem Sponsora do pakietów startowych przekazywanych 

biegaczom 

14. Realizacja dedykowanych produktów sportowych np. Energetyczna rozgrzewka ze 

Sponsorem jako oficjalna rozgrzewka przed imprezą biegową

ŚWIADCZENIA REKLAMOWE DLA SPONSORA



15. Przekazanie pakietów startowych dla drużyny pracowników i/lub klientów Sponsora

16. Specjalne świadczenia dla drużyn VIP-ów Sponsora w miasteczku biegowym

17. Publikacje artykułów sponsorowanych na: 

 stronie witryny internetowej imprez biegowych Stowarzyszenia,

 portalach sportowych: Przegląd Sportowy, Sportowe Fakty.PL, 

 portalach biegowych: MaratonyPolskie.PL, Trening Biegacza, 

 informacyjnych: bydgoszcz.tvp.pl, nowosci.com.pl, gra.fm, itd. 

18. Umieszczenie na witrynie internetowej imprezy logotypu i (lub) nazwy Sponsora 

wraz z bezpośrednim linkiem do strony internetowej Sponsora; 

19. Umieszczenie informacji na witrynie internetowej o wsparciu i/lub 

produktach/działalności Sponsora wraz bezpośrednim linkiem do strony 

internetowej Sponsora; 

20. Umieszczenie na profilu na Facebook’u informacji o wsparciu ze strony Sponsora 

wraz z logotypem i (lub) nazwą Sponsora; 

ŚWIADCZENIA REKLAMOWE DLA SPONSORA



21. Umieszczenie logotypu i (lub) nazwy Sponsora na wynikach klasyfikacji OPEN

22. Dodatkowa klasyfikacja dla wybranej kategorii z Pucharem od Sponsora

23. Możliwość wspólnego przeprowadzania uroczystego wręczenie pucharów i nagród 

zwycięzcom

24. E-mailing do zapisanych uczestników imprezy z informacją o produktach/ 

działaniach Sponsora

25. Sampling produktów w pakiecie startowym np. długopis, brelok, ulotka, folder 

z logotypem Sponsora

26. Bezpośrednia informacja o Sponsorze z ust spikera w trakcie trwania eventu lub 

dżingiel reklamowy, w tym publiczne podziękowania podczas ceremonii 

zakończenia

ŚWIADCZENIA REKLAMOWE DLA SPONSORA



Prezentacja brandingu Sponsora w strefie mety – Bulwar Filadelfijski



Prezentacja logotypu Sponsora w strefie startu i mety 

– balony, banery, flagi reklamowe, brama startowa



Prezentacja logotypu Sponsora w strefie mety – brama startowa



Prezentacja logotypu Sponsora w strefie startu i mety 

– balony, banery, flagi reklamowe, brama startowa



Prezentacja logotypu Sponsora w strefie mety – flagi i banery reklamowe



Prezentacja aut Sponsora w strefie mety



Prezentacja logotypu Sponsora logotyp na tle sponsorskim 

– miasteczko biegowe w strefie mety



Logotyp Sponsora na szarfach medali wręczanych 

zawodnikom zaraz po ukończeniu biegu



Logotyp Sponsora na witrynie internetowej eventu 

wraz z bezpośrednim linkiem do strony Sponsora



Plakat imprezy

Logotyp Sponsora na materiałach poligraficznych

promującym imprezę – roll’up imprezy



Artykuł o Sponsorze na witrynie internetowej eventu



Logotyp Sponsora na numerze startowym



LOGOTYP Sponsora na ulotce, plakacie i innych materiałach 

poligraficznych oraz banerach internetowych



Logotyp Sponsora na wynikach klasyfikacji dostępnych online



Logotyp Sponsora w prasie regionalnej i lokalnej 



Logotyp Sponsora na materiałach wielkoformatowych

promującym imprezę – nośniki AMS o wymiarach 6 x 8 m



Logotyp na planszy Sponsorów na zakończenie filmu 

promującego imprezę - film zobaczyło niemal 28 tys. osób 



Samochód Sponsora prowadzący elitę najszybszych biegaczy do mety



Samochód Sponsora prowadzący elitę najszybszych biegaczy do mety



Ekspozycja Sponsora w biurze zawodów i przy ściance z logo z imprezy



Ekspozycja Sponsora w biurze zawodów w galerii handlowej – samochód, roll-up, 

ścianka, stanowisko



Ekspozycja Sponsora w biurze zawodów w galerii handlowej – samochód, roll-up, 

ścianka, stanowisko



Prezentacja logotypu Sponsora logotyp na tle sponsorskim 

– miasteczko biegowe w strefie mety



Logotyp Sponsora na szarfie medali obu dystansów



Ekspozycja logoptypów Sponsora na okazjonalnej ściance przy wejściu 

do biura zawodów 



Logotyp Sponsora na numerze startowym obu dystansów



Umieszczenie logotypu Sponsora na materiałach poligraficznych

promującym imprezę – identyfikator 



Logotyp Sponsora na witrynie internetowej eventu 

wraz z bezpośrednim linkiem do strony Sponsora



Artykuł o Sponsorze na witrynie internetowej eventu



Promocja Sponsora na oficjalnym profilu wydarzenia 

na Facebook’u  – posty, ekspozycje logotypu, podświetlenie profilu



Promocja Sponsora na oficjalnym profilu wydarzenia 

na Facebook’u  – posty, ekspozycje logotypu, podświetlenie profilu



PROMOCJA Sponsora na oficjalnym profilu wydarzenia 

na Facebook’u  – posty, ekspozycje logotypu, podświetlenie profilu



PROMOCJA Sponsora na oficjalnym profilu wydarzenia 

na Facebook’u  – posty, ekspozycje logotypu, podświetlenie profilu



PROMOCJA Sponsora na oficjalnym profilu wydarzenia 

na Facebook’u  – posty, ekspozycje logotypu, podświetlenie profilu



PROMOCJA Sponsora na oficjalnym profilu wydarzenia 

na Facebook’u  – posty, ekspozycje logotypu, podświetlenie profilu



PROMOCJA Sponsora na oficjalnym profilu wydarzenia 

na Facebook’u  – posty, ekspozycje logotypu, podświetlenie profilu



Logotyp Sponsora na wynikach klasyfikacji dostępnych online



Logotyp Sponsora na materiałach wielkoformatowych

promującym imprezę – nośniki AMS o wymiarach 6 x 8 m



Logotyp Sponsora na materiałach wielkoformatowych

promującym imprezę – nośniki AMS o wymiarach 6 x 8 m



Logotyp Sponsora na materiałach wielkoformatowych

promującym imprezę – nośniki AMS o wymiarach 6 x 8 m



PROMOCJA Sponsora na oficjalnym profilu wydarzenia 

na Facebook’u  – posty, ekspozycje logotypu, podświetlenie profilu



Logotyp na planszy Sponsorów na zakończenie filmu promującego imprezę



Artykuł o Sponsorze na witrynie internetowej eventu



• Wsparcie finansowe na rzecz organizacji i rozwoju imprez biegowych.

• Wsparcie barterowe w formie niezbędnych usług organizacyjnych

(np. transport, logistyka, zabezpieczenie techniczne, medyczne, oprawa

wydarzenia i in.), jeżeli PARTNER prowadzi taką działalność.

• Promocja imprezy w social media i na stronie internetowej PARTNERA,

a także w innych formach reklamy np. w newsletterze PARTNERA (jeżeli

PARTNER realizuje takie działania).

OCZEKIWANIA



Zapraszamy do współpracy przy projektach:



Oraz



Stowarzyszenie „Run To Run”,

ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń

NIP 956-22-99-204

WWW: run-torun.pl

FB: https://www.facebook.com/10KmRunTorun 

Kontakt

Andżelika Dzięgiel-Poślada

kontakt.runtorun@gmail.com

518 621 307

Cele naszych Partnerów stają się naszymi i kiedy rozpoczynamy współpracę,

stajemy się ambasadorami ich marek również poza działalnością sportową.

Naszą ofertę należy traktować jako zaproszenie do dalszych rozmów. Jesteśmy

otwarci na wszelkie sugestie i propozycje z Państwa strony.


