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Szanowni Państwo,

W imieniu zespołu Stalowej Areny oraz własnym jako założy-
ciela pierwszej w Polsce profesjonalnej szkoły rycerskiej poz-
walam sobie złożyć na Państwa ręce propozycję współpracy 
w formie objęcia przez Państwa patronatem pojedynczego 
eventu bądź całego cyklu gal Stalowa Arena. 

Stalowa Arena to formuła interesująca i unikalna ze względu 
na połączenie współczesnego sportu walki, angażującego 
zmysły widowiska i historii. 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami
i kontaktu.

Robert Szatecki
Trener i Założyciel
Centrum Dawnych Sztuk Walk

Robert Szatecki
Trener i Założyciel
Centrum Dawnych Sztuk Walk

WITAMY NA STALOWEJ ARENIE



CDSW to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła rycerska. Zos-
tała ona założona w pełni przy własnych nakładach finansowych 
i na co dzień jest prowadzona przez jednego z najbardziej 
utytułowanych współczesnych rycerzy - Roberta Szateckiego. 

Centrum Dawnych Sztuk Walk skupia wokół siebie pasjonatów 
oddanych kulturze, tradycji i aktywności sportowej sięgającej 
swoimi korzeniami do okresu europejskiego średniowiecza. 

Może się to wydawać bardzo nietypowe dla współczesnego 
opanowanego przez technologię i elektronikę świata, jednakże z 
roku na rok rośnie liczba osób zainteresowanych dawnymi 
europejskimi sztukami walk oraz samym rycerstwem. 

Nasza polska historia militarna to dzieje wielu heroicznych zwy-
cięstw i bohaterów, o których warto pamiętać i nie pozwolić im 
odejść w zapomnienie. To właśnie owa fascynacja orężem, 
tradycją i kulturą życia rycerstwa polskiego szczególnie okresu 
średniowiecza (V – XV w.) skierowała nasz wysiłek w kierunku 
krzewienia aktywności sportowej i wiedzy o historii.

CENTRUM DAWNYCH 
SZTUK WALK



Nasz najnowszy projekt „Stalowa Arena” jest odpowiedzią na 
obecnie bardzo popularne gale walki bokserskiej czy MMA.

„Stalowa Arena” to połączenie kilkurundowych prawdziwych 
pojedynków rycerskich ze wspaniałą oprawą audiowizualną, 
która jak zapadnie na długo w pamięci wszystkich widzów. 

Przez długi czas pomysł na to widowisko kiełkował w naszych 
głowach, lecz względy finansowe nie pozwalały rozpocząć ich 
realizacji. Ostatecznie postanowiliśmy samodzielnie sfinanso-
wać pierwszą galę tak, by potencjalnym partnerom móc nie tylko 
opowiadać ale także pokazać materiały. 

Inauguracyjna Gala Stalowej Areny odbyła się 30.06.2018. Była 
ponad 1,5-godzinnym widowiskiem, które zgromadziło na 
kameralnej sali ponad 100 widzów i nieporównywalnie więcej 
przed ekranami komputerów na realizowanej podczas gali trans-
misji live w internecie.

Gala podzielona była na 3 cześci: 

• W pierwszej nastąpiło przywitanie widzów i zbudowanie pod-
niosłej atmosfery widowiska, przedstawienie zawodników i 
zasad.

• W drugiej rozegrane zostały cztery pełnokontaktowe walki 
rycerskie. O ich zażartości niech świadczy fakt, że jedna z nich 
skończyła się przed przewidzianym czasem zwycięstwem 
wojownika z Elbląga.

• W trzeciej cześci wszyscy zawodnicy pozowali do zdjęć z wid-
zami i podpisywali plakaty pozwalająć każdemu przynieść 
wspaniałą pamiątkę z tego wieczora. 

Transmisję obejrzeć można na kanale Stalowej Areny:
http://bit.ly/Stalowa_Arena

STALOWA ARENA
PIERWSZA TAKA GALA



Bardzo cieszyły nas pozytywne, pełne wielu zachwytów opinie 
widzów, dla większości których było to pierwsze spotkanie z 
takimi formami walki, a ci którzy je widzieli wcześniej doceniali 
dopracowanie wszelkich elementów gali. 

To właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce, a być może i na świe-
cie, połączyliśmy, konferansjera, światła sceniczne, dymiarki, 
stroboskopy, dobraną pod każdy moment gali nastrojową 
muzykę, wygodne eleganckie siedzanie dla widzów z nieu-
dawanymi walkami rycerskimi przy równoczesnej pewnej fabu-
laryzacji okołoturniejowej.

Także odbiór naszego stremingu był bardzo pozytywny, Jest to 
bym bardziej ważne, że w rozwoju Stalowej Areny stawiamy 
właśnie na rozbudowę tego kanału komunikacji z widzami i 
budowę dużej społeczności fanów.

W obsługę gali zaangażowane było 8 osób, specjalistów w 
swoich dziedzinach (technicy, dzwiękowcy, marketingowcy), co 
stanowi minimalną ilość zaplecza technicznego do sprawnego 
przeprowadzenia takiego eventu. 

To co stanowi o sile tego projektu to fakt, że w tej pierwszej gali 
wszyscy oni zgodzili się pomóc za darmo licząc na to, że tym 
samym przyczynią się do stworzenia czegoś wielkiego.

Jesteśmy pewni, że nasz projekt przy odpowiednim wsparciu 
mediów i sponsorów ma szanse na rozwój i odniesienie dużego 
sukcesu. 

STALOWA ARENA
ODBIÓR



• Sala o powierzchni 280 m.kw. w centrum Warszawy 

• Stalowy bezpieczny dla widzów i zawodników ring

• Nagłośnienie sceniczne zamontowane na stałe na sali

• Oświetlenie sceniczne zamontowane na stałe na sali

• Autorski i niepowtarzalny scenariusz widowiska

• Najlepszych polskich zawodników walk rycerskich

• Mieszczący kilkanaście samochodów parking pod salą

• Serwisy internetowe: 
 Centrum Dawnych Sztuk Walk - www.cdsw.pl
 Stalowa Arena – www.stalowa-arena.pl

• 6000 fanów na fanpagu projektu Brothers of Steel

• 2000 fanów na  fanpagu Centrum Dawnych Sztuk Walk

• 1200 fanów na fanpagu Stalowa Arena.

• Kanał YouTube dla Stalowej Areny 

• Kanał Instagram Stalowej Areny

STALOWA ARENA
CZYM DYSPONUJEMY?



II Gala Stalowej Areny odbędzie sie 15.09.2018 w jej trakcie 
planujemy sprzedaż co najmniej 80 biletów dla widzów na miejs-
cu w kameralnej Sali oraz rozbudowę streamingu, który jak 
poprzednio powinien przyciągnać rzeszę zainteresowanych tem-
atem widzów.

Gala rozpocznie się o godzinie 20:00 i trwać będize conajmniej 
do 21:30, ale sam streaming, w którym prezentowane będą 
materiały partnerów rozpocznie się już o godzinie 19:00 zam-
kniętym dla widzów ważeniem wojowników, wywiadami z nimi 
oraz odtworzeniem przygotowanego wcześniej "Studia Stalowej 
Areny", w którym omówione zostaną zasady oraz zostanie 
zrelacjonowana poprzednia gala. 

Liczymy, ze dzięki temu uda sie od samego poczatku do końca 
utrzymac uwagę widzów. 

Gala zostanie okraszona występami zespołu historycznego, 
który będzie akompaniował walczącym wojownikom na żywych 
instrumentach.

STALOWA ARENA
WYDARZENIE



Jesteśmy bardzo otwarci na wiele form współpracy, ilość świad-
czeń uzależniona jest od wzajemnych negocjacji i ustaleń. 

Wstępnie proponujemy pakiety o różnym stopniu zaangażowan-
ia w wydarzenie, co pozwoli nawet przy niedużym budżecie 
współtworzyć to unikalne wydarzenie.

W ramach współpracy zobowiązujemy się w szczególności do:

• Sumiennego i uczciwego wykonywania umowy.

• Wyłączności branżowej, jeśli wymaga tego Sponsor.

• Dbania o dobre imię Sponsora.

• Wystawienia faktury VAT.

STALOWA ARENA
OFERTA SPONSORSKA



Pakiet Brązowy

• Zamieszczenie w trakcie akcji promocyjnej II Gali Stalowej 
Areny posta przedstawiajacego sponsora i jego produktów we 
wszystkich używanych przez nas kanałach komunikacji z klient-
ami i fanami

• Umieszczenie Loga Sponsora i przekierowanie do jego strony 
na witrynie internetowej Stalowej Areny ( powierzchnia 1/4 
wielkości loga partnera stalowego)

• Umieszczenie w materiale livestream podziękowań w napi-
sach końcowych gali

• Umieszczenie w każdym oficjalnym materiale video dostępny 
na YouTube po gali podziękowań dla Sponsora w napisach 
końcowych

• 2 wejściówki Premium dla pracowników bądź klientów spon-
sora na II  Galę Stalowej Areny

STALOWA ARENA
OFERTA SPONSORSKA

KWOTA: 

1000 PLN



Pakiet Żelazny 

• Zamieszczenie w trakcie akcji promocyjnej II Gali Stalowej 
Areny posta przedstawiajacego sponsora i jego produktów we 
wszystkich używanych przez nas kanałach komunikacji z klient-
ami i fanami 

• Umieszczenie Loga Sponsora i przekierowanie do jego strony 
na witrynie internetowej Stalowej Areny ( powierzchnia 1/2 
wielkości loga partnera stalowego)

• Umieszczenie w materiale livestream planszy reklamowej o 
długości do 4 sekund  przed rozpoczęciem transmisji

• Umieszczenie w każdym oficjalnym materiale video dostępny 
na YouTube po gali planszy reklamowej o długości do 4 sekund 
z Logiem Sponsora bądź reklamą

• Umieszczenie w każdym oficjalnym materiale video 
dostępnym na YouTube po gali podziękowań dla Sponsora w 
napisach końcowych

• Umieszczenie w materiale livestream podziękowań w napi-
sach końcowych gali

• 4 wejściówki Premium dla pracowników bądź klientów spon-
sora na II  Galę Stalowej Areny

STALOWA ARENA
OFERTA SPONSORSKA

KWOTA: 

2000 PLN



Pakiet Stalowy 

• Ogłoszenie oficjalnego patronatu nad galą

• Zamieszczenie w trakcie akcji promocyjnej II Gali Stalowej 
Areny posta przedstawiajacego sponsora i jego produktów we 
wszystkich używanych przez nas kanałach komunikacji z klient-
ami i fanami

• Wyeksponowanie w trakcie gali banera sponsora

• Oficjalne podziękowania w trakcie gali dla sponsora

• Oznaczenie w prawym górnym rogu materiału livestrem 
publikowanego na Youtube i Facebook

• Umieszczenie w materiale livestream planszy reklamowej o 
długości do 6 sekund  przed rozpoczęciem transmisji

• Umieszczenie w materiale livestream podziękowań w napi-
sach końcowych gali

• Umieszczenie w materiale livestream planszy reklamowej o 
długości do 6 sekund  przed każdą walką

• Umieszczenie w każdym oficjalnym materiale video 
dostępny na YouTube po gali planszy reklamowej o długości do 
6 sekund z Logiem Sponsora bądź reklamą

• Umieszczenie w każdym oficjalnym materiale video 
dostępny na YouTube po gali podziękowań dla Sponsora w 
napisach końcowych

• Umieszczenie Logo Sponsora na wszystkich materiałach 
publikowanych przed II galą

• Umieszczenie Loga Sponsora i przekierowanie do jego 
strony na witrynie internetowej Stalowej Areny

• Umieszczenie logo Sponsora na wszystkich drukowanych 
plakatach promujących wydarzenie

• 6 wejściówek Premium dla pracowników bądź klientów 
Sponsora na II Galę Stalowej Areny

STALOWA ARENA
OFERTA SPONSORSKA

KWOTA: 

5000 PLN



Pakiet Diamentowy - Wyłączność Sponsorska 

• Ogłoszenie oficjalnego patronatu nad galą

• Zamieszczenie w trakcie akcji promocyjnej II Gali Stalowej 
Areny posta przedstawiajacego sponsora i jego produktów we 
wszystkich używanych przez nas kanałach komunikacji z klient-
ami i fanami

• Wyeksponowanie w trakcie gali banera sponsora

• Oficjalne podziękowania w trakcie gali dla sponsora

• Oznaczenie w prawym górnym rogu materiału livestrem 
publikowanego na Youtube i Facebook

• Umieszczenie w materiale livestream planszy reklamowej o 
długości do 6 sekund  przed rozpoczęciem transmisji

• Umieszczenie w materiale livestream podziękowań w napi-
sach końcowych gali

• Umieszczenie w materiale livestream planszy reklamowej o 
długości do 6 sekund  przed każdą walką

• Umieszczenie w każdym oficjalnym materiale video 
dostępny na YouTube po gali planszy reklamowej o długości do 
6 sekund z Logiem Sponsora bądź reklamą

• Umieszczenie w każdym oficjalnym materiale video 
dostępny na YouTube po gali podziękowań dla Sponsora w 
napisach końcowych

• Umieszczenie Logo Sponsora na wszystkich materiałach 
publikowanych przed II galą

• Umieszczenie Loga Sponsora i przekierowanie do jego 
strony na witrynie internetowej Stalowej Areny

• Umieszczenie logo Sponsora na wszystkich drukowanych 
plakatach promujących wydarzenie

• 6 wejściówek Premium dla pracowników bądź klientów 
Sponsora na II Galę Stalowej Areny

• Wyłączność sponsorska

STALOWA ARENA
OFERTA SPONSORSKA

KWOTA: 

10000 PLN



Bardzo dziękujemy za zapoznanie się z powyższą prezentacją. 

Zachęcamy także do rozważenia objęciem patronatem całego 
cyklu tak, żeby nazwa państwa firmy bezpośrednio połaczyła 
się w danym sezonie ze Stalowa Areną. 

Uważam, że okazywanie atencji dla nowych, choć w tym 
wypadku mocno związanych z naszą tradycją dyscyplin może 
być wartościowym elementem budowania i  umacniania 
pozytywnego wizerunku Firmy. 

Robert Szatecki
Trener i Założyciel
Centrum Dawnych Sztuk Walk

PODSUMOWANIE



+48 664 835 379
kontakt@stalowa-arena.pl

www.stalowa-arena.pl


