
Powierzchnie reklamowe Powierzchnie reklamowe 
MOSiR w SochaczewieMOSiR w Sochaczewie

•• PPłływalnia ywalnia „„OrkaOrka””, , 

•• Teren przy ul. OlimpijskiejTeren przy ul. Olimpijskiej

•• Hala sportowa, ul. Hala sportowa, ul. KusociKusocińńskiegoskiego 22

•• Stadion przy ul. WarszawskiejStadion przy ul. Warszawskiej

•• Hala lodowiska/kortu tenisowegoHala lodowiska/kortu tenisowego

•• Integracyjny OgrIntegracyjny Ogróód Zabaw i Sportud Zabaw i Sportu

•• Targowisko MiejskieTargowisko Miejskie

•• Hala sportowa, ul. Chopina 101Hala sportowa, ul. Chopina 101

•• Stadion i inne obiekty przy ul. Chopina Stadion i inne obiekty przy ul. Chopina 



Zapraszamy do skorzystania z możliwości zamieszczenia 
reklamy Państwa firmy na obiektach wchodzących w skład Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

Dobre lokalizacje, duża ilość osób korzystających oraz dogodne 
warunki współpracy gwarantują stu procentową satysfakcję z korzyści 
jakie może przynieść Państwu promocja przy pomocy MOSiR.

Oto nasza oferta: 



PPłływalnia ywalnia „„OrkaOrka””

reklama

reklama



Teren przy ul. OlimpijskiejTeren przy ul. Olimpijskiej
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reklama



Potencjalni odbiorcy i korzyPotencjalni odbiorcy i korzyśści z reklamy na Pci z reklamy na Płływalni oraz przy ywalni oraz przy 
ul.Olimpijskiejul.Olimpijskiej::

•• amatorzy biegania lub amatorzy biegania lub nordicnordic walkingwalking, , 

•• klienci Pklienci Płływalni,ywalni,

•• rowerzyrowerzyśści,ci,

•• ulica dojazdowa do osiedla domulica dojazdowa do osiedla domóów jednorodzinnych, obwodnicy w jednorodzinnych, obwodnicy 
Sochaczewa, parku logistycznego, niebawem przy obwodnicy Sochaczewa, parku logistycznego, niebawem przy obwodnicy 
powstanie centrum handlowe, co zwipowstanie centrum handlowe, co zwięększy ruch samochodowy,kszy ruch samochodowy,

•• na sna sąąsiadujsiadująących cych „„polach polach czerwonkowskichczerwonkowskich”” odbywajodbywająą sisięę imprezy imprezy 
masowe, na pobliskim stadionie mecze oraz obchody masowe, na pobliskim stadionie mecze oraz obchody „„Dni Dni 
SochaczewaSochaczewa””,,

•• Klienci PKlienci Płływalni, dziennie korzysta z niej od 300 do 600 osywalni, dziennie korzysta z niej od 300 do 600 osóób,b,

•• Osoby towarzyszOsoby towarzysząące klientce klientóów Pw Płływalni zajmujywalni zajmująące miejsca na ce miejsca na 
widowni,widowni,

•• Klienci kawiarni.Klienci kawiarni.



Hala sportowa przy ul. Hala sportowa przy ul. KusociKusocińńskiegoskiego jest miejscem w ktjest miejscem w któórym odbywa sirym odbywa sięę
wiele imprez o charakterze lokalnym i ogwiele imprez o charakterze lokalnym i ogóólnopolskim. Spolnopolskim. Spośśrróód nich wymienid nich wymienićć
momożżemy:emy:

•• SochaczewskSochaczewskąą LigLigęę KoszykKoszykóówki trwajwki trwająąccąą od listopada do marca, od listopada do marca, 
•• Grand Grand PrixPrix Sochaczewa w Tenisie StoSochaczewa w Tenisie Stołłowym, owym, 
•• cykl imprez feryjnych i wakacyjnych,cykl imprez feryjnych i wakacyjnych,
•• OgOgóólnopolskie Zawody MMA, lnopolskie Zawody MMA, 
•• Mecze Ekstraklasy Kobiet w Tenisie StoMecze Ekstraklasy Kobiet w Tenisie Stołłowym.owym.
PopoPopołłudniami hala jest wynajmowana dla osudniami hala jest wynajmowana dla osóób prywatnych i Stowarzyszeb prywatnych i Stowarzyszeńń..
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Stadion przy ul. Warszawskiej jest arenStadion przy ul. Warszawskiej jest arenąą wielu meczy piwielu meczy piłłki noki nożżnej wszystkich nej wszystkich 
rocznikrocznikóów rozgrywkowych, rozgrywane sw rozgrywkowych, rozgrywane sąą na nim spotkania na nim spotkania EkstraligiEkstraligi w rugby, w rugby, 
odbywajodbywająą sisięę na nim zajna nim zajęęcia lekkoatletyczne, zajcia lekkoatletyczne, zajęęcia wychowania fizycznego szkcia wychowania fizycznego szkóółł
miejskich,   Ogmiejskich,   Ogóólnopolskie Zawody Oslnopolskie Zawody Osóób Niepeb Niepełłnosprawnych, zawody z okazji nosprawnych, zawody z okazji 
obchodobchodóów Dni Sochaczewa, Mistrzostwa Polski w rugby siedmioosobowym. w Dni Sochaczewa, Mistrzostwa Polski w rugby siedmioosobowym. 
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Hala kortu tenisowego funkcjonuje od poHala kortu tenisowego funkcjonuje od połłowy marca do poowy marca do połłowy listopada na owy listopada na 
zajzajęęcia nauki gry w tenisa jak rcia nauki gry w tenisa jak róówniewnieżż wynajmowana jest indywidualnie. wynajmowana jest indywidualnie. 

ZimZimąą funkcjonuje tu lodowisko (grudziefunkcjonuje tu lodowisko (grudzieńń –– luty) z ktluty) z któórego korzysta okorego korzysta okołło 18 tyo 18 tyśś. . 
uużżytkownikytkownikóów.w.
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Integracyjny OgrIntegracyjny Ogróód Zabaw i Sportu przy ul. Aleja 600 d Zabaw i Sportu przy ul. Aleja 600 lecialecia to to 
najpopularniejsze miejsce w Sochaczewie dla dzieci i ich rodzicnajpopularniejsze miejsce w Sochaczewie dla dzieci i ich rodzicóów. Od wiosny w. Od wiosny 
do pdo póóźźnej jesieni korzystajnej jesieni korzystająą z niego tz niego tłłumy najmumy najmłłodszych. Miejsce odszych. Miejsce 
proponowane na umieszczenie reklamy jest bardzo atrakcyjnym, mieproponowane na umieszczenie reklamy jest bardzo atrakcyjnym, mieśści sici sięę
naprzeciwko targowicy miejskiej w centrum miasta.naprzeciwko targowicy miejskiej w centrum miasta.
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Targowisko miejskie przy ul. Pokoju gromadzi w dni targowe i nieTargowisko miejskie przy ul. Pokoju gromadzi w dni targowe i nie tylko tylko 
ttłłumy mieszkaumy mieszkańńccóów miasta i okolic, miew miasta i okolic, mieśści sici sięę w centrum miasta wzdw centrum miasta wzdłłuużż ul. ul. 
Pokoju oraz Alei 600 Pokoju oraz Alei 600 lecialecia, naprzeciwko mie, naprzeciwko mieśści sici sięę Centrum Handlowe, pasaCentrum Handlowe, pasażż
sklepsklepóów oraz Integracyjny Ogrw oraz Integracyjny Ogróód Zabaw i Sportu.d Zabaw i Sportu.
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Miejsce reklamowe przy ul. Chopina wokMiejsce reklamowe przy ul. Chopina wokóółł hali sportowej oraz kompleksu boisk znajduje sihali sportowej oraz kompleksu boisk znajduje sięę w w 
dzielnicy Chodakdzielnicy Chodakóów, wzdw, wzdłłuużż ulicy ktulicy któórrąą dojedojeżżddżżamy do atrakcyjnej turystycznie amy do atrakcyjnej turystycznie ŻŻelazowej Woli a elazowej Woli a 
dalej Warszawy. Jest to gdalej Warszawy. Jest to głłóówna ulica wna ulica ChodakowaChodakowa, obok znajduje si, obok znajduje sięę dom kultury, kino oraz trzy dom kultury, kino oraz trzy 
szkoszkołły. Z y. Z chodakowskichchodakowskich obiektobiektóów rekreacyjnych do ktw rekreacyjnych do któórych zaliczamy sztuczne boisko oraz boisko rych zaliczamy sztuczne boisko oraz boisko 
do siatkdo siatkóówki plawki plażżowej korzysta bardzo wiele osowej korzysta bardzo wiele osóób. Na stadionie do ktb. Na stadionie do któórego wejrego wejśście znajduje sicie znajduje sięę przy  przy  
ul. Chopina rozgrywane sul. Chopina rozgrywane sąą mecze pimecze piłłkarskie oraz organizowane imprezy sportowo karskie oraz organizowane imprezy sportowo –– rekreacyjne.rekreacyjne.
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Hala sportowa przy ul. Chopina 101 jest miejscem z ktHala sportowa przy ul. Chopina 101 jest miejscem z któórego korzystajrego korzystająą
lokalne szkolokalne szkołły oraz osoby prywatne. Oby oraz osoby prywatne. Obłłoożżenie jej w miesienie jej w miesiąącach pacach paźździernik dziernik ––
marzec jest stu procentowe. Rozgrywana jest w niej Sochaczewska marzec jest stu procentowe. Rozgrywana jest w niej Sochaczewska Halowa Liga Halowa Liga 
PiPiłłki Noki Nożżnej, Amatorska Liga Siatknej, Amatorska Liga Siatkóówki, Turnieje Piwki, Turnieje Piłłkarskie dla Dziewczkarskie dla Dziewcząąt, t, 
turnieje feryjne i wakacyjne, odbywajturnieje feryjne i wakacyjne, odbywająą sisięę spotkania kospotkania kołła emeryta emerytóów.w.

Na miejskim stadionie przy ul. Chopina odbywajNa miejskim stadionie przy ul. Chopina odbywająą sisięę rozgrywki pirozgrywki piłłkarskie karskie 
lokalnej drulokalnej drużżyny ktyny któóra obecnie walczy o awans do IV ligi. Wiosnra obecnie walczy o awans do IV ligi. Wiosnąą i jesienii jesieniąą
zajzajęęcia wychowania fizycznego majcia wychowania fizycznego mająą tu miejscowe szkotu miejscowe szkołły.y.
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CennikCennik

•• 1 m 1 m ²² banerubaneru –– 40,00 z40,00 złł netto/miesinetto/miesiąącc

•• banerbaner o wymiarach 2 x 1 m na czo wymiarach 2 x 1 m na częśęści mokrej Pci mokrej Płływalni ywalni –– 1 500,00 z1 500,00 złł netto/roknetto/rok
•• benerybenery mocowane na stamocowane na stałłe e –– negocjacje indywidualnenegocjacje indywidualne
•• MOSiR jest otwarty na indywidualne rozpatrzenie wniosku klientaMOSiR jest otwarty na indywidualne rozpatrzenie wniosku klienta

KontaktKontakt
46 862 77 59 46 862 77 59 –– sekretariat MOSiRsekretariat MOSiR
46 862 87 04 46 862 87 04 –– hala sportowa ul. hala sportowa ul. KusociKusocińńskiegoskiego, , IntergracyjnyIntergracyjny OgrOgróód Zabaw i  d Zabaw i  

Sportu, Kort tenisowy/LodowiskoSportu, Kort tenisowy/Lodowisko
46 863 26 20 46 863 26 20 –– obiekty przy ul. Chopinaobiekty przy ul. Chopina
0 603 433 0100 603 433 010 -- Targowisko miejskieTargowisko miejskie

ee--mailmail: : mosirorka@interia.plmosirorka@interia.pl

DziDzięękujemy za uwagkujemy za uwagęę i zapraszamy do wspi zapraszamy do wspóółłpracypracy


