
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KAPOSVÁRI NŐI RÖPLABDA CLUB EXTRALIGÁS CSAPATA 

2022/2023 



 

A Kaposvári Női Röplabda Club a város első számú női együttese, a 

megye, és a régió legmagasabb szinten jegyzett csapata, amely a 

Dunántúlon is kiemelkedik. A legjobb 8 magyar egyesületet tömörítő 

Extraliga tagja. 

Az egyesületet 1969-ben alapították. 

Eredményeink az elmúlt években: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR BAJNOKSÁG 

4. helyezés 

24 mérkőzés 

10 győzelem 

NEMZETKÖZI POROND 

Legjobb 16-ba kerülés a 

Challenge-kupán 

 

NŐI MAGYAR KUPA 

Legjobb 8-ba kerülés

 

 

 

 

 

 

 

BEMUTATKOZIK A KAPOSVÁRI NŐI RÖPLABDA CLUB 

A CSAPAT EREDMÉNYEI A 2021/2022-ES ÉVADBAN 

4 élő televíziós közvetítés 

országos médiákat tekintve. 

(M4 Sport, Digi Sport) 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Helyezéseink az elmúlt években a Női 
Magyar Bajnokságban

Az összes mérkőzésünk 

élőben a hunvolley.tv 

portálon, amiket átlagosan 

5000 néző követ 



 

Élő közvetítésekkel és ismétlésekkel együtt körülbelül 200 ezer 

háztartásba jutnak el mérkőzéseink. 

 

4 ÉLŐ KÖZVETÍTÉS AZ M4 SPORTON ÉS A DIGI SPORTON 

KERESZTÜL 

INTERNETES KÖZVETÍTÉS A HUNVOLLEY.TV-N 

ISMÉTLÉSEK A KAPOS TELEVÍZIÓBAN 

 

A csapat rendszeresen megjelenik az országos sportsajtóban és a 

sportos hírportálokon, illetve a megyei napilapban, a város 

hetilapjában, a helyi internetes portálokon.  

 

Országos sportsajtó és hírportál 
 m4sport.hu, MTVA, Nemzeti Sport, nso.hu, hunvolley.hu 

 

Helyi hírportálok 

74nullanulla, Kaposvár Most, Kapos Extra, Sonline, Somogyi Hírlap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CSAPAT MEGJELENÉSE 2021/2022-ES SZEZONBAN 



 

NÉVADÓ TÁMOGATÓ 

(50.000.000 forint feletti támogatás esetén) 

 

az egyesület NÉVADÓ szponzora: a cég nevének használata a 

csapat hivatalos elnevezésében, a klub anyagain, illetve a 

sajtómegjelenésekben 

• szóróanyagok terjesztése a mérkőzéseken 

• megjelenési lehetőség az együttes programfüzetében 

• állandó megjelenés a hazai LED felületen 

• Roll-up reklám kihelyezése a szurkolói előtérbe 

• kiemelt hirdetési felület az egyesület honlapján 

• a támogatás bejelentése hivatalos sajtótájékoztatón 

• 12x30 cm nagyságú reklám elhelyezése a csapat mezén 

• parketta reklám a hazai mérkőzéshelyszínen 

• reklámfelület biztosítása a csapat kisbuszain 

• reklám hanganyag bejátszása a csapat hazai mérkőzésein 

• megjelenés támogatóként a helyi televízió közvetítéseiben 

megbeszélés szerint 

• igény esetén akciók, játékok szervezése a közönséggel a 

mérkőzések idején 

• az egyesület felkészülési tornáinak, rendezvényeinek névadó 

támogatói tisztsége 

• további együttműködés és népszerűsítés külön ötletek, 

események, megállapodások kapcsán 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉVES TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉTŐL FÜGGŐEN 



 

 

 

 

 

GYÉMÁNT FOKOZATÚ TÁMOGATÓI CÍM 

(15.000.000 forint feletti támogatás esetén) 

 

• szóróanyagok terjesztése a mérkőzéseken 

• megjelenési lehetőség az együttes programfüzetében 

• megjelenési lehetőség az egyesület közösségi oldalain 

• kiemelt hirdetési felület az egyesület honlapján 

• állandó megjelenés a hazai LED felületen 

• Roll-up reklám kihelyezése a szurkolói előtérbe 

• 12x30 cm nagyságú reklám elhelyezése a csapat mezén 

• parketta reklám a hazai mérkőzéshelyszínen 

• reklámfelület biztosítása a csapat kisbuszain 

• reklám hanganyag bejátszása a csapat hazai mérkőzésein 

• megjelenés támogatóként a helyi televízió közvetítéseiben 

megbeszélés szerint 

• igény esetén akciók, játékok szervezése a közönséggel a 

mérkőzések idején 

• további együttműködés és népszerűsítés külön ötletek, 

események, megállapodások kapcsán 

 

 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉVES TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉTŐL FÜGGŐEN 



 

 

 

 

 

ARANY FOKOZATÚ FŐ TÁMOGATÓI CÍM 

(10.000.000 forint feletti támogatás esetén) 

 

• szóróanyagok terjesztése a mérkőzéseken 

• megjelenési lehetőség az együttes programfüzetében 

• megjelenési lehetőség az egyesület közösségi oldalain 

• kiemelt hirdetési felület az egyesület honlapján 

• állandó megjelenés a hazai LED felületen 

• Roll-up reklám kihelyezése a szurkolói előtérbe 

• 7x12 cm nagyságú reklám elhelyezése a csapat mezén 

• megjelenés támogatóként a helyi televízió közvetítéseiben 

megbeszélés szerint 

• reklám hanganyag bejátszása a csapat hazai mérkőzésein 

• igény esetén akciók, játékok szervezése a közönséggel a 

mérkőzések idején 

• további együttműködés és népszerűsítés külön ötletek, 

események, megállapodások kapcsán 

 

 

 

 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉVES TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉTŐL FÜGGŐEN 



 

 

 

EZÜST FOKOZATÚ KIEMELT TÁMOGATÓI CÍM 

(5.000.000 forint feletti támogatás esetén) 

 

• szóróanyagok terjesztése a mérkőzéseken 

• megjelenési lehetőség az együttes programfüzetében 

• megjelenési lehetőség az egyesület honlapján és közösségi 

oldalain 

• állandó megjelenés a hazai LED felületen 

(15 másodperces reklámanyag vetítése 30-40 alkalommal 

mérkőzésenként) 

• Roll-up reklám kihelyezése a szurkolói előtérbe 

• megjelenés a játékosok mérkőzésnadrágján 

• reklám hanganyag bejátszása a csapat hazai mérkőzésein 

• igény esetén akciók, játékok szervezése a közönséggel a 

mérkőzések idején 

• további együttműködés és népszerűsítés külön ötletek, 

események, megállapodások kapcsán 

 

 

 

 

 

 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉVES TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉTŐL FÜGGŐEN 



 

 

 

 

 

BRONZ FOKOZATÚ KIEMELT TÁMOGATÓI CÍM 

(2.000.000 forint feletti támogatás esetén) 

 

• szóróanyagok terjesztése a mérkőzéseken 

• megjelenési lehetőség az együttes programfüzetében 

• megjelenési lehetőség az egyesület honlapján és közösségi 

oldalain 

• állandó megjelenés a hazai LED felületen 

(15 másodperces reklámanyag vetítése 30-40 alkalommal 

mérkőzésenként) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉVES TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉTŐL FÜGGŐEN 



 

KIEMELT PÁRTOLÓ TAGSÁG 

• A Kiemelt Pártoló tag nevének és logójának megjelenítése a 
csapat internetes oldalán 

• Együttműködés bejelentése a csapat hivatalos közösségi oldalain 

• 4 darab VIP helyre szóló tiszteletbérlet biztosítása a 2022/2023-as 
évad valamennyi hazai mérkőzésére 

A Kiemelt Pártoló Tagság éves díja: 250.000 Ft 

 

PÁRTOLÓ TAGSÁG 

• A Pártoló tag nevének és logójának megjelenítése a csapat 
internetes oldalán 

• 2 darab VIP helyre szóló tiszteletbérlet biztosítása a 2022/2023-as 
évad valamennyi hazai mérkőzésére 

A Pártoló Tagság éves díja: 100.000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGYEN ÖN IS A KAPOSVÁRI NŐI RÖPLABDA PÁRTOLÓ TAGJA 



LACOMBE ZSÓFIA 

ügyvezető 

Telefon: +36 20 578 7517 

e-mail: kapos.sport.roplabda@gmail.com 

 

KAPOSVÁR ARÉNA 

7400 Kaposvár, Arany János utca 97. 1. emelet 

weboldal: www.knrc.hu 

facebook: www.facebook.com/knrcvolley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

CSAPAT IRODA 

FELÜLETEINK 



 

 BRONZ EZÜST ARANY GYÉMÁNT 
Szóróanyagok terjesztése     
Megjelenés a programfüzetben     
Megjelenés a honlapon és a közösségi 
médiában     

Kiemelt hirdetési felület a klub honlapján     
LED feliratozás 15 másodperc     
LED feliratozás 30 másodperc     
LED feliratozás 45 másodperc     
Saját reklámanyagok (Roll-UP)     
Reklám hanganyag bejátszása     
Logó mérkőzésnadrágon     

Logó a mezen (7x12 cm)     

Logó a mezen (12x30 cm)     
Parketta reklám a Kaposvár Arénában     
1 darab csapatkisbusz feliratozása     
2 darab csapatkisbusz feliratozása     
Televíziós megjelenés     
Akciók, játékok szervezése a hazai 
mérkőzéseken 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

JEGYZETEK 



 

KÉSZÍTETTE: KAPOS SPORT RÖPLABDA KFT. 

KÉSZÜLT: KAPOSVÁR, 2022. július 15. 

 


