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Profesjonalny ośrodek szkoleniowy oraz dynamicznie
rozwijająca się szkółka piłkarska dla dzieci i młodzieży 
w Warszawie



OBIEKT Z HISTORIĄ

Nawiązujemy do piłkarskich 
tradycji Rembertowa

W roku 1923 na terenie Rembertowa powstał wojskowy klub WKS 
Kadra Rembertów, który w 1962 roku przeniósł swoją siedzibę na 
ulicę Strażacką.

W latach 60. i 70. ubiegłego wieku teren ośrodka był bazą dla 
zgrupowań Reprezentacji Polski pod wodzą legendarnego trenera 
Kazimierza Górskiego, a także dla kadry trenera Jacka Gmocha przed 
Mistrzostwami Świata w Argentynie 1978 roku.

Firma Strefa Sportu powstała w 2011 roku po zakupie terenu 
od uczelni wojskowej i od tego czasu przeszła długi proces 
restrukturyzacji, aby stworzyć profesjonalny ośrodek szkoleniowy, 
który od 2018 roku stał się również domem dla nowo powstałej 
akademii piłkarskiej dla dzieci i młodzieży pod nazwą EsKadra, która 
nawiązuje do piłkarskich tradycji Rembertowa. 



LOKALIZACJA

Białołęka

Bielany

Bemowo

Ursus

Włochy

Ursynów

Mokotów

Ochota

Wola

Żoliborz

Śród-
mieście

Praga
Północ

Targówek

124 tys.

Ząbki

29 tys. Zielonka 

18 tys.

Praga
Południe

180 tys.

Wawer

70 tys.

Wesoła

23 tys.

Wilanów

Rembertów

24 tys.

Rembertów + sąsiednie dzielnice

sąsiednie gminy

Jesteśmy w zasięgu 500 tys. 
mieszkańców Warszawy

Ośrodek szkoleniowy Strefa Sportu i AP Eskadra zlokalizowane 
są w warszawskiej dzielnicy Rembertów.

Graniczy ona z 4 innymi dzielnicami m. st. Warszawy, tj. z Targówkiem, 
Pragą Południe, Wawrem i Wesołą, a także z 2 dużymi gminami, 
tj. z Ząbkami i Zielonką.

Wg oficjalnych szacunków ww. dzielnice i gminy zamieszkuje
468 tys. osób.



KTO NAS ODWIEDZA?

Rocznie przyjmujemy 
ok. 100 tys. gości*

Ośrodek szkoleniowy Strefa Sportu i AP Eskadra, ze względu na 
odbywające się w nim różnego rodzaju imprezy, zarówno sportowe 
jak i rekreacyjne lub komercyjne, cieszy się dużą popularnoscią.

Na naszym terenie przez cały rok są organizowane różnego rodzaju 
eventy, spotkania firmowe, a także średnie i duże imprezy plenerowe. 
A to zawsze gwarantuje spory ruch...

* Szacunkowa liczba osób, która odwiedziła ww. zespół obiektów w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.



KTO NAS ODWIEDZA?

Ruch w naszym ośrodku 
generowany jest dzięki:

• Wynajmowi obiektów dla różnych klubów piłkarskich, w tym 
Legii Warszawa, a także lokalnych akademii piłkarskich. Rocznie to 
blisko 400 meczów i spotkań od marca do listopada. Każdorazowo 
uczestniczy w nich nawet do 1500 osób.

• Własnej akademii. Treningi kilkunastu grup odbywają się 
codziennie. Każdorazowo ww. wydarzenia gromadzą nawet 500 
osób z najbliższej okolicy, jak i z całej Warszawy. 

• Lidze Piłkarskiej. W ramach organizowanych przez Strefę Sportu 
lig dziecięcych, 4 razy do roku gromadzimy na naszych obiektach 
ok. 100 drużyn z Warszawy i okolic. Takie wydarzenia również 
cieszą się dużą popularnością wśród kibiców.

http://eskadra.eu/nabor-nowych-zawodnikow-moga-zglaszac-sie-osoby-w-wieku-od-5-do-14-video-1/


INFRASTRUKTURA

Nasz obiekt zlokalizowany jest 
na terenie o pow. 5 hektarów

Pełnowymiarowe boisko główne z naturalną 
nawierzchnią oraz trybuną dla 300 osób, które spełnia 
wymogi 4-tej ligi

Całoroczne boisko pełnowymiarowe ze sztuczną 
nawierzchnią

Parking na 100 samochodów

Zaplecze socjalne
(5 szatni z prysznicami i toaletami, kawiarnia)

Całoroczne boisko ze sztuczną nawierzchnią 
przykryte nowoczesną halą pneumatyczną

Boisko treningowe z naturalną nawierzchnią
i oświetleniem

więcej o infrastrukturze

http://eskadra.eu/infrastruktura/


INFRASTRUKTURA



ESKADRA W LICZBACH

Jesteśmy coraz więksi 
i mocniejsi...

• Aktualnie trenuje u nas około 230 zawodników i zawodniczek 
od wieku 6 lat do seniorów. Z każdym miesiącem ta liczba wzrasta 
i regularnie tworzone są nowe grupy treningowe.

• Nasz zespół to 6-osobowa kadra zarządzająca, 11 trenerów
z licencjami od UEFA A Elite Youth do UEFA C oraz 5 pracowników 
techniczno-porządkowych.

• Rocznie rozgrywamy ponad 100 różnego rodzaju spotkań, 
zarówno na wyjazdach, jak i wewnętrznie w ramach naszej 
infrastruktury.

• Nasze drużyny rozgrywają rocznie ok. 400 meczów w ramach 
rozgrywek ligowych MZPN, turniejów, sparingów i innego 
rodzaju aktywności. Uczestniczymy także w turniejach rangi 
ogólnopolskiej, które rozgrywane są w różnych częściach kraju.



SENIORZY

Pierwsza drużyna to doskonała 
możliwość promocji Państwa 
firmy

• W sezonie 2020/2021 wystartowaliśmy z projektem drużyny 
seniorów, który docelowo ma być kontynuacją piłkarskiej 
przygody dla naszych wychowanków. Biorąc pod uwagę warunki 
treningowe, jakie oferuje obiekt Strefy Sportu, nasze plany są 
bardzo ambitne, łącznie z grą na poziomie 3 ligi.

• Drużyna seniorska jest ogromnym bodźcem motywacyjnym dla 
młodzieży, która wzoruje się na starszych kolegach, a kibicowanie 
im zwiększa też identyfikację z klubem i jednoczy lokalną 
społeczność.



W zeszłym
roku cytowano

nas ponad
200 razy!

MEDIA O NAS

Najważniejsze media donoszą
o naszej aktywności

Z naszej wiedzy korzystają praktycznie wszystkie masowe media 
w Polsce. Tworzone raporty lub analizy są szeroko cytowane przez 
duże i opiniotwórcze, ale też lokalne media.

Dla przykładu: Temat o stanie Orlików 
(naszego autorstwa) był opisywany m.in. 
przez Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą, 
Politykę, Radio RMF FM, Radio ZET, 
Dziennik FAKT, a także przez duże 
portale internetowe, takie jak: onet.pl, 
interia.pl, wp.pl, money.pl, natemat.pl, 
wyborcza.pl, gazeta.pl 

http://eskadra.eu/media-o-nas/


• Bandy reklamowe wokół boisk oraz w hali balonowej
(dwustronne o wym.: 3x1 m, idealnie widoczne dla publiczności, o łącznej długości 
ok. 450 mb)

• Estetyczne panele reklamowe na wewnętrznym ogrodzeniu boisk
(doskonale widoczne z głównej ulicy)

• Promocja na zewnetrznej powłoce hali balonowej lub w jej środku 
(ze względu na wysokość hali, reklama widoczna nie tylko na terenie obiektu, 
ale także daleko poza nim)

• Duży billboard typu scroll zlokalizowany na naszym terenie przy rondzie 
(skrzyżowanie Strażacka/Zesłańców Polskich), które jest ważnym węzłem 
komunikacyjnym w ramach obwodnicy dzielnicy

• Dwustronny billboard na tyłach trybuny głównej

• Reklama typu CityLight, zlokalizowana przy głównym ciągu komunikacyjnym, 
z dostosowanym czasem ekspozycji

• Reklama typu LCD na budynku klubowym oraz w jego wnętrzu, w hali piłkarskiej, 
prezentowana na monitorach i wyświetlaczach

• Możliwość postawienia billboardów, flag, balonów reklamowych, itp. 
w dowolnym miejscu/ilości oraz konfiguracji wg uznania i potrzeb Partnera

DUŻE FORMATY

Posiadamy blisko 300 miejsc reklamowych 
o łącznej powierzchni 1,4 tys. m²

Jesteśmy
też otwarci

na niestandardowe
rozwiązania, jak akcje 

promocyjne, itp.



PROMOCJA NA STROJACH

Ponad 230 zawodników 
z logotypem Państwa firmy

• Reklama na strojach meczowych
(1 x koszulka, 1 x spodenki, 1 x getry)

Sprzęt używany jest podczas meczów ligowych oraz różnego 
rodzaju turniejów (lokalnych, ogólnopolskich, a także 
międzynarodowych).

• Reklama na strojach treningowych
(2 x koszulka, 1 x spodenki, 1 x getry, 1 x dres, 1 x kurtka ortalionowa)

Zawodnicy używają www. sprzętu podczas treningów, ale także 
noszą go na co dzień (do gry na podwórku, do szkoły, itd.).



AKTYWNOŚĆ W SIECI

Sprawnie poruszamy się 
w internecie

• Do dyspozycji oddajemy Państwu miejsce na naszych stronach 
internetowych, tj. EsKadra.eu, liga-pilkarska.com 
i strefa-sportu.com

Miesięcznie ww. serwisy odwiedza ok. 40 tys. użytkowników. 
Proponujemy m. in. promocję na stronie głównej witryny, a także
na poszczególnych podstronach.

• Kanały w mediach społecznościowych

Jesteśmy aktywni w social mediach. Nasi zawodnicy, ich rodziny 
oraz sympatycy klubu tworzą obecnie społeczność blisko 5 tys. 
osób, które lubią nasze profile. 

• Transmisje w internecie

Prowadzimy transmisje najważniejszych wydarzeń sportowych 
na kanałach YouTube oraz Facebook.
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SPONSORZY

Macierz korzyści
• Sponsor generalny

Główne miejsce na koszulce meczowej, 40 band reklamowych wokół boisk, 20 
paneli reklamowych na ogrodzeniu wewnętrznym, banner na powłoce zewnętrznej 
hali balonowej, billboard przy rondzie typu scroll, dwustronny billboard na tyłach 
trybuny głównej, reklama Citylight przy głównym ciągu komunikacyjnym, reklama 
LCD w ramach budynku i hali piłkarskiej, baner na głównej stronie www w ramach 3 
witryn internetowych, logotyp we wszystkich materiałach reklamowych i na www.

• Partner główny
Miejsce na reklamę na tyle koszulki meczowej, 20 band reklamowych wokół 
boisk, 15 paneli reklamowych na ogrodzeniu wewnętrznym, banner na powłoce 
zewnętrznej hali balonowej, reklama Citylight przy głównym ciągu komunikacyjnym, 
reklama LCD w ramach budynku i hali piłkarskiej prezentowana na monitorach, 
reklama na stronach internetowych w ramach 3 witryn internetowych, logotyp we 
wszystkich materiałach reklamowych i na www.

• Partner wspierający
8 band reklamowych wokół boisk, 4 panele reklamowe na ogrodzeniu 
wewnętrznym, reklama LCD w ramach budynku i hali piłkarskiej prezentowana na 
monitorach, logotyp we wszystkich materiałach reklamowych i na www.

Miejsce na koszulce 
meczowej

Billbord przy rondzie 
typu scroll 

Billboard przy trybunie głównej 
 

Banner na powłoce 
zewnętrznej balonu

Panele reklamowe 
na ogrodzeniu wew.

Bandy reklamowe 
wokół boisk

RODZAJ
DZIAŁANIA

SPONSOR
GENERALNY

PARTNER
GŁÓWNY

PARTNER
WSPIERAJĄCY

Reklama na www

Logo w materiałach reklamowych 
i na stronie www

Możliwość organizacji eventów 
firmowych, pokazów lub stoisk 
promocyjnych na terenie obiektu

Reklama LCD

Citylight przy głównym ciągu 
komunikacyjnym



ROZWÓJ TO PODSTAWA

Tak będziemy wyglądać 
w przyszłości



STREFA SPORTU Sp. z o.o. / Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o.o. 
ul. Strażacka 121, 04-455 Warszawa

www.strefa-sportu.com
www.eskadra.eu

Michał Kleszczewski
+48 608 308 701
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Dołącz do nas!

Podmioty odpowiedzialneOsoba zarządzająca ww. projektami




