
100
Rodziców

Średni zysk
25 tys. zł/m-c

*94% Klientów jest gotowych zmienić sklep, w którym dokonują zakupów, jeśli 
będzie się to wiązało ze wsparciem jego Dziecka; 

**78% dorosłych Konsumentów chętniej kupuje towary producenta 
wspierającego bliską ich sercu inicjatywę.

(źródło: ABC Opinia)

SPORTBONUS 
 

Trenerze! wesprzyj swoją Drużynę – zaproś Sklepy Partnerskie – odbierz nagrodę!

Chcesz pozyskiwać Sklepy Partnerskie napisz: sklepy@sportbonus.pl

1 2

4 5

3

3

Zaproś do Sportbonus Sklepy i punkty 
usługowe z Twojej okolicy 

– WESPRZYJ DRUŻYNĘ! 

Więcej lokalnych Partnerów Sportbonus 
to większe szanse na pozyskanie dodatkowych 

środków dla Twojej Drużyny. 

Powiedz Rodzicom, że ROBIĄC ZAKUPY 
w okolicznych Sklepach SPEŁNIĄ 

MARZENIA SWOICH DZIECI

Każdy Rodzic, dokonując codziennych zakupów 
w pobliskim Sklepie, będzie automatycznie wspierał 

Drużynę swojego Dziecka. 

Rodzice mogą pomóc wybrać i pozyskać Sklepy. 
UWAGA! Każdy zakup u lokalnych Partnerów, to m.in.: sprzęt 

sportowy, stroje treningowe czy obozy dla jego Dziecka

Powiedz Sklepom Partnerskim 
o ZALETACH z uczestnictwa 

w Sportbonus

 Brak opłat za przyłączenie
 Płatność wyłącznie za efekt;

 Komplet informacji na temat Kupujących 
i ich tendencji zakupowych;

 Brak ingerencji w systemy kasowe;
 Kampanie reklamowe w Klubach Sportowych.

Przedstaw Sklepom Partnerskim 
KORZYŚCI uczestnictwa 

w Sportbonus

 Wzrost liczby lojalnych Klientów*;
 Wzrost średniej wartości paragonu**;
 Wzrost częstotliwości zakupów**.

Powiedz Sklepom Partnerskim 
W JAKI SPOSÓB MOGĄ SIĘ PRZYŁĄCZYĆ  

do Sportbonus

 Sklep Partnerski podpisuje z Fundacją Kibica 
umowę o współpracy 

 Naliczanie transakcji dokonywanych u Partnerów 
w ramach Programu Sportbonus następuje 

za pośrednictwem terminala płatniczego POS:
• Jeżeli Sklep Partnerski posiada własny terminal
 płatniczy, udostępnia Fundacji Kibica jego numer;

• Jeżeli Sklep Partnerski nie posiada terminalu POS, 
wówczas Fundacja Kibica przekazuje Partnerowi 

bezpłatnie urządzenie.

Odbierz NAGRODĘ 
za pozyskanie

Sklepów Partnerskich 

Nagradzamy Trenerów zaangażowanych 
we wspieranie swoich Drużyn. 

Odbierz swoją nagrodę: 

 Pozyskaj 3 Sklepy Partnerskie – odbierz 
bluzę z Twoim imieniem i nazwiskiem 

 Pozyskaj 5 Sklepów Partnerskich – odbierz 
voucher za 500 zł na sprzęt sportowy

 Pozyskaj 10 sklepów Partnerskich – odbierz 
koszulki dla całej Drużyny


