Toya Golf

& Country Club
Wrocław

OFERTA I PREZENTACJA
OBIEKTU 2020

WYJĄTKOWE MIEJSCE
Toya Golf & Country Club:
•

Obiekt zlokalizowany tylko 2 km od granic Wrocławia, 8,5 km od Rynku, 15 minut z lotniska
Wrocław-Strachowice.

•

Jedno z najpiękniejszych pól golfowych w Polsce o najwyższym standardzie
prowadzenia obiektu oraz obsługi.

•

Miejsce spotkań ponad 20 000 osób rocznie.

•

2 restauracje, 3 sale konferencyjne, bogate zaplecze rekreacyjne.

•

Klub golfowy zrzeszający ponad 400 członków.

•

Ponad 14 000 sprzedanych wejść na pole w ciągu sezonu.

•

Niezwykła atrakcja turystyczna Dolnego Śląska.

•

Ulubione miejsce spędzania wolnego czasu dla wielu Wrocławian.

•

Prawie w każdy weekend odbywają się tutaj eventy okolicznościowe, imprezy firmowe
oraz inne wydarzenia, które przyciągają gości nie tylko z okolic Wrocławia.

•

Osiedle domów jedno i wielo rodzinnych.

www.toyagolf.pl

O OBIEKCIE
Posiadamy dwa oddzielne budynki wielofunkcyjne.
Przestrzeń bankietowo - konferencyjna:
•
•
•
•
•
•
•

Stylowo urządzona sala restauracyjna o powierzchni 290 m²
Sala klubowa z barem i kominkiem o powierzchni 220 m²
Sala konferencyjna o powierzchni 170 m²
Słoneczny taras z malowniczym widokiem o powierzchni 700 m²
Grill House z barem i tarasem o łącznej powierzchni ok 200 m2
Sale konferencyjne o powierzchni 90 m2 i 40 m2
Namiot bankietowy o powierzchni 200 m²

Wyposażenie i obsługa techniczna:
•
•
•
•
•
•

Ekrany plazmowe i projekcyjne
Projektory multimedialne i odtwarzacze DVD
Flipcharty
Profesjonalne nagłośnienie / Mikrofony
Internet / Telefon
Klimatyzacja

Gastronomia:
• Dwie niezależne restauracje z bogatym zapleczem gastronomicznym
• Wyborne menu, przygotowane przez doświadczonych kucharzy
• Profesjonalna obsługa kelnerska

Transport:
• Parking strzeżony i monitorowany - 300 miejsc parkingowych
• Zorganizowany transport do pobliskich hoteli i centrum Wrocławia

www.toyagolf.pl

PLAN OBIEKTU
1. Sala restauracyjna - pow. 290 m2

5. Grill House - pow. 90 m2 plus 40 m2

2. Sala klubowa - pow. 220 m2

6. Taras przy Grill House - pow. 100 m2

3. Sala konferencyjna - pow. 170 m2

7. Parking - 300 miejsc

4. Taras - pow. 700 m

8. Akademia golfa
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KLUB I RESTAURACJA
Stylowo urządzona, otoczona zielenią lasu i pola golfowego, przyciąga każdego, kto ceni walory
naturalnego otoczenia, ciszę i spokój.
Wszystko, co modne i eleganckie, znalazło tu swoje miejsce – komfortowe skórzane kanapy
części klubowej z roztaczającym ciepło kominkiem, wygodne krzesła w połączeniu z ciepłymi kolorami
brązu, wrzosu i cappuccino, tworzą przytulny nastrój.
Ze słonecznego tarasu restauracji rozciąga się pejzaż na jedno z najatrakcyjniejszych pól golfowych
w Polsce. Widok ten, szczególnie o zachodzie słońca, połączony z przepysznym daniem i lampką
wybornego wina na pewno zapadnie w pamięć.
Na menu składają się starannie dobrane dania kuchni polskiej, włoskiej, orientalnej oraz szereg innych
ciekawostek kulinarnych, przygotowanych z najlepszych naturalnych, ekologicznych produktów.
Szef kuchni serwuje na miejscu świeże kompozycje, zaskakujące smakiem i aromatem,
podane w równie atrakcyjny sposób.  

www.toyagolf.pl

GRILL HOUSE
Klimatyczny Grill House z zapleczem gastronomicznym, barem i słonecznym tarasem.
Miejsce kameralnych spotkań, uroczystości i konferencji.
Przez cały rok można tu smakować przepyszne dania z grilla oraz menu tradycyjne, serwowane
w wyjątkowej, zacisznej atmosferze.
Przytulne wnętrze wypełniają elementy drewna, cegły i kamienia. Całość tworzy niezwykły klimat,
dzięki czemu chwile spędzone tu z rodziną i przyjaciółmi, stają się niezapomniane.
Bezpośrednie połączenie Grill House’u z przestrzennym namiotem bankietowym zwiększa
jego funkcjonalność, dając możliwość organizacji konferencji nawet do 200 osób.

www.toyagolf.pl

ATRAKCJA DLA TWOICH KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW
Szkolenia golfowe
Podaruj swoim klientom lub pracownikom umiejętność gry w golfa, zdobytą w najlepszej szkole
golfa w Polsce. Golf to świetny sport integracyjny.

Spotkania biznesowe
Skorzystaj z wyśmienitej restauracji głównej o powierzchni 500 m2 oraz kameralnego grill house’u.

Imprezy integracyjne
Oryginalny pomysł, wspaniała kuchnia i mnóstwo atrakcji na miejscu, to wszystko
czego potrzeba aby nagrodzić i zmotywować pracownika do dalszej efektywnej pracy

Duże eventy
Zaplecze obiektu pozwala na organizację imprez nawet dla 500 osób, ale także tych mniejszych
dla kluczowych klientów.

Szkolenia i konferencje
Do dyspozycji pozostawiamy 2 restauracje i 3 sale konferencyjne.

Type your text

www.toyagolf.pl

DLACZEGO GOLF?
Popularny i pożądany

W przeciągu ostatnich 10 lat golf stał się szalenie popularnym motywem często używanym
zarówno w reklamach, jak i pokazywanym w mediach masowych. Canal+ i Golf Chanell relacjonuje
rozgrywki i turnieje golfa non stop.

Golfiści to świetni klienci

Na całym świecie golfiści postrzegani są jako klienci idealni wydający dużo pieniędzy
i mający precyzyjnie określone potrzeby i wymagania.

Sport managerów i gwiazd
Golf jest ulubioną dyscypliną managerów na całym świecie. Misję popularyzacji golfa realizują
nie tylko firmy, ale również wiele osób medialnych. Naszym wychowankiem jest najlepszy polski
golfista Adrian Meronk, który jako amator skończył swoją karierę na 8 miejscu światowego rankingu,
przeszedł na profesjonalizm i awansował do European Tour. Wśród miłośników golfa rozpoznacie wiele
gwiazd, jak na przykład Jurek Dudek, Michał Ligocki, Mateusz Kuśnierewicz, Michał i Marcin Wójcik
(Ani Mru Mru).

Fair play
Golf kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze w sporcie i biznesie: skutecznością, perfekcją, sukcesem,
rywalizacją, zasadami fair play.

Skuteczne programy sponsoringowe
Poza efektami wizerunkowymi, firmy wykorzystują wydarzenia golfowe do integrowania biznesu,
pogłębiania relacji z klientami i pozyskiwania nowych kontraktów.

Relacje B2B i B2C
Golf to świetna platforma do nawiązywania relacji B2B oraz B2C - gracze, to zarówno
osoby decyzyjne w największych firmach w Polsce, jak i bardzo dobrze uposażone osoby prywatne.

www.toyagolf.pl

WYDARZENIA KLUBOWE – DOTARCIE BEZPOŚREDNIE
Toya Golf & Country Club jest nie tylko kuźnią największych polskich talentów sportowych,
ale również wyjątkowym miejscem spotkań towarzyskich.
Dajemy Państwo możliwość zostania SPONSOREM wybranych wydarzeń z kalendarza naszego
Klubu:

Turnieje klubowe (w każdym bierze udział około 80 osób):
• Turniej rozpoczęcia sezonu – kwiecień
• 9 turniejów SPONSOR Toya Grand Prix (kwiecień-październik)
• 8 turniejów SPONSOR 9 Golf Cup (kwiecień-październik)

www.toyagolf.pl

REKLAMA NA POLU GOLFOWYM
Reklama na polu Toya Golf, to gwarancja dotarcia w ciągu roku do grupy 15.000 golfistów.
Przeciętna partia golfa trwa ok. 5 godzin, dzięki czemu potencjalny Klient ma wielokrotny i długi
kontakt z Państwa reklamą.
Na polu golfowm ludzie na ogół są zrelaksowani, nie spieszą się, mają czas na spokojną kontemplację
otoczenia, także przekazu jaki tam się znajduje. Dzięki takiemu kontekstowi marki obecne na polach
golfowych budzą pozytywne skojarzenia i na dłużej zapadają w pamięć.
Organizujemy wiele imprez okolicznościowych takich jak wesela, uroczystości rodzinne, Christmas
Party czy imprezy integracyjne. Odwiedza nas rocznie ok. 20.000 osób nie związanych z golfem.
Reklama na polu golfowym to prestiż wśród Klientów oraz znakomity sposób na umocnienie
wizerunku firm.

Z oferty reklamowej na naszym obiekcie skorzystali między innymi:

Loga zaprezentowano w celach poglądowych, firmy partnerskie są ich jedynymi, prawowitymi właścicielami.

www.toyagolf.pl

CENNIK REKLAM 2020
TABLICA BILBOARD

Bilboard 2 x 5 m umieszczony przy polu golfowym, poza wjazdem.

ceny netto

15.000 pln / cena za rok
20.000 pln

Przykładowy bilboard:

3.000 pln / miesiąc
1.000 pln / tydzień

Tablica reklamowa przy polu golfowym
Tablica przy wjeździe / wymiar tablicy: 2 x 1 m.

Tablica reklamowa - pole 18-dołkowe
Tablica przy dołku, przy starcie lub przy greenie / wymiar tablicy: 2 x 1 m.

Tablice reklamowe - pole 9-dołkowe
• 5 tablic w najlepszych miejscach pola / wymiar tablicy: 2 x 1 m.
• 9 flag z logiem sponsora.

10.000 pln / cena za rok
20.000 pln

10.000 pln / cena za rok
15.000 pln

30.000 pln / cena pakietu na rok
40.000 pln

Przykładowe tablice przy polu:

Reklama na polu 18-dołkowym
Pakiet rozszerzony:
• flagi firmowe przy dołkach
• tee firmowe – żółte i czerwone

5.000 pln / cena za 1 dołek / rok
40.000 pln / cena za 18 dołków / rok

Koszt produkcji materiałów reklamowych leży po stronie Reklamodawcy.

www.toyagolf.pl

CENNIK REKLAM 2020

ceny netto

Karta wyników
Karty wyników są odbierane w recepcji przed każdym wejściem gracza na pole.
W 2018 roku zostało rozegranych 14.000 rund na 18-dołkowym polu golfowym
i ponad 7000 rund na 9-dołkowym polu golfowym / wymiar reklamy: 13 x 9 cm.

Karta wyników
przykład:

1 x karta na pole 18-dołkowe

25.000 pln / cena za rok
30.000 pln

1 x karta na pole 9-dołkowe

12.000 pln / cena za rok
15.000 pln

Lampy
Reklama umieszczona na lampach ulicznych przy wjeździe oraz na parkingu.
Pionowa reklama / wymiar: 0,5 x 1,5 m.

500 pln / cena za rok
za jedną lampę
1.000 pln

Sponsor Akademii Toya Golf
Tablica nad wejściem do Akademii o wymiarze 2 x 1 m, informacja o sponsorze
na ulotkach, logo na strojach trenerów (10 x 5 cm na lewej piersi)
oraz z prawej strony czapki.

20.000 pln / cena za rok
30.000 pln

Sponsor Putting Green
Reklama sponsora umieszczona w strefie trenowania puttowania,
oraz flagietki z logo na greenie.

30.000 pln / cena za rok
50.000 pln

Pakiet partnerski
• Pakiet z dołkiem nr 1,9,10 lub 18.
• Wyłączność: firma partnerska z danej branży może być tylko jedna.
• Prestiż: prawo używania tytułu: Partner Toya Golf & Country Club Wrocław.
• Tablice reklamowe:
tablica przy jednym z najlepszych dołków: 1, 9,10, 18 / wymiary tablic 2 x 1 m.
• Internet:
Logo na pierwszej stronie www.toyagolf.pl
Logo na stronie jednego z najlepszych dołków: 1, 9,10, 18.
• Dodatkowo:
Namiot promocyjny – broszury, produkty, hostessy / 1 weekend, nie turniejowy.

35.000 pln / cena za rok

Koszt produkcji materiałów reklamowych leży po stronie Reklamodawcy.

www.toyagolf.pl

CENNIK REKLAM 2020

ceny netto

STRONA www.toyagolf.pl
10.000 pln / cena za rok

Umieszczenia logo sponsora na stronie www.toyagolf.pl

500 pln / cena za rok

Logo przy mapie dołka na stronie www,toyagolf.pl.

Umieszczenie flagi (windera)
W okolicy domku klubowego lub Grill House

1 dzień

1 miesiąc

sezon

1-10

100 pln / szt

1500 pln / szt

5000 pln / szt

11-20

90 pln / szt

1200 pln / szt

4000 pln / szt

21-50

80 pln / szt

1000 pln / szt

3000 pln / szt

Sponsor turnieju
1. Sponsor turnieju
możliwość ustawienia 2 roll-upów, stanowisko jednoosobowe w restauracji
przez cały turniej

3.000 pln

2. Sponsor turnieju
możliwość ustawienia 2 roll-upów, stanowisko jednoosobowe w restauracji
przez cały turniej oraz możliwość organizacji loterii  

5.000 pln

3. Sponsor turnieju
możliwość ustawienia 2 roll-upów, stanowisko jednoosobowe w restauracji
przez cały turniej, logo w mailach do uczestników turnieju, logo na plakacie turnieju

10.000 pln

4. Sponsor turnieju, współorganizator
możliwość ustawienia 2 roll-upów, stanowisko jednoosobowe w restauracji
przez cały turniej, logo w mailach do uczestników turnieju, logo na plakacie turnieju,
możliwość zaproszenia swoich klientów oraz dołączenia gift-packu dla każdego
uczestnika turnieju

20.000 pln

www.toyagolf.pl

A8

8,5 km od Rynku, 15 minut z lotniska Wrocław-Strachowice.
Łatwy dojazd obwodnicą śródniejską i autostradową.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
UROCZYSTOŚCI RODZINNE
I KAMERALNE SPOTKANIA FIRMOWE
IMPREZY FIRMOWE, KONFERENCJE I BANKIETY
TURNIEJE GOLFOWE I AKADEMIA GOLFA

KONTAKT: Maciej Czarnik – tel. + 48 695 100 450
Daniel Kaleta – tel. + 48 605 455 761
TOYA GOLF & COUNTRY CLUB WROCŁAW
ul. Rakowa 5, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała, tel. + 48 71 388 76 00, fax + 48 71 388 76 60
czarnikm@toyagolf.pl kaletad@toyagolf.pl www.toyagolf.pl

