
 

Lista niestandardowych działań 

Działania związane z placówkami (szkoły oraz przedszkola): 

 
1. Pierwszy trening przedszkolaka – ustalenie niezależnego terminu treningu i jego promocja „Pierwszy 

trening przedszkolaka” – plakaty będzie podesłany przez nas (niezależne z podanym terminem, inna 
kolorystka aby się nie mieszał z naszymi + kontakt w celu potwierdzenia obecności), promocja w 
internecie (grupy na fb lokalne, media lokalne). Załatwić gadżety, upominki.  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125631909283124&id=104763738036608  

 
2. Stoisko informacyjne w przedszkolu z trenerem prowadzącym zajęcia. Chodzi tutaj  

o budowanie relacji z rodzicami, przekazanie im informacji, że dziecko wyróżnia się podczas zajęć i 
bardzo chcemy, żeby taki zawodnik zasilił szeregi drużyny lokalizacyjnej. 

 
3. Jednorazowe treningi dla klas 1-3. Podobnie jak w przedszkolach, jednak tutaj skupiamy się na 

szkole podstawowej. W celu realizacji należy pamiętać o: 
• Spotkaniu z dyrekcją SP i wybraniu dogodnego terminu zajęć – najlepiej podczas lekcji wychowania 

fizycznego. 
• Komunikujemy w taki sposób, że posiadamy środki z fundacji lub dotacji i zależy nam na rozwoju 

aktywności fizycznej wśród dzieci poprzez piłkę nożną. 
• Rozdaniu oświadczeń o stanie zdrowia (formularz) u nauczyciela danej klasy oraz zebranie ich 2 dni 

przed treningiem. Oświadczenie zapewnia dodatkowe ubezpieczenie dziecka oraz jest potrzebne jako 
potwierdzenie przy rozliczeniu środków z fundacji. 

• Po zakończonym treningu najbardziej uzdolnione dziecko powinno otrzymać karnet, dedykowane 
zaproszenie na lokalizację. 

• Zebrane formularze należy wprowadzić do systemu w celu zaproszenia klientów na treningi Akademii 
(lokalizacja). Telefonicznie oraz za pomocą SMS. 

 

4. Cykl (2-3 tygodnie) darmowych treningów po lekcjach w celu powstania grupy przy szkole lub 
wyciągnięcia zawodników na lokalizację. To działanie zakłada powstanie stałej, płatnej grupy 
treningowej, która swoje zajęcia będzie odbywała tuż po lekcjach na terenie szkoły. W tym działaniu 
potrzebny jest dyspozycyjny trener, który może prowadzić zajęcia co tydzień o stałych godzinach. 
Zasada działania jest następująca: 

• Na spotkaniu z dyrekcją omawiamy pomysł i prosimy o wyznaczenie terminu zajęć. 
• Przy wejściu do klasy zostawiamy plakat z informacją o terminie treningu, z numerem kontaktowym 

oraz wypełnieniu oświadczenia o stanie zdrowia (formularz), który znajduje się u nauczyciela grupy. 
• 2 dni przed rozpoczęciem pierwszego treningu zbieramy oświadczenia o stanie zdrowia od nauczycieli 

oraz informujemy rodziców telefonicznie i za pomocą SMS o pierwszym treningu. Formularze powinny 
zostać wprowadzone do systemu. 

• Treningi pokazowe prowadzimy przez 2-3 tygodnie w celu tzw. związania uczestników z Akademią i 
otwarcia stałej, płatnej grupy treningowej. 

• Po zakończonych treningach kontaktujemy się z telefonicznie z rodzicami w celu zapytania, czy są 
zainteresowani stałymi, płatnymi zajęciami od razu po lekcjach. Dodatkowo można również 
zorganizować stoisko informacyjne na ostatnim treningu. Abonament miesięczny za zajęcia oraz 
wynagrodzenie trenera musi zostać uzgodnione z opiekunem.  

• Jeśli nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników (minimum 10 osób), zainteresowane osoby 
zapraszamy do kontynuacji zajęć, ale już na lokalizacji Akademii. 

 

5. Turniej dla szkół podstawowych – reprezentacje klas 1-3. W tym działaniu szkoła powinna wybrać 
reprezentację każdej klasy oraz pojawić się na turnieju wraz z nauczycielem. W celu realizacji należy: 

• Wynająć obiekt – najlepiej sala gimnastyczna w przypadku niepogody. Turniej organizowany w 
weekend gwarantuje obecność potencjalnych klientów – rodziców. 

• Spotkać się z dyrekcją danej szkoły i przedstawić pomysł.  
• Zadbać o rozdanie oraz zebranie oświadczeń stanie zdrowia (formularz) – patrz  

w przykładach powyżej. 
• Przeprowadzenie turnieju oraz wręczenie nagród – w tym celu należy wcześniej skontaktować się z 

opiekunem i złożyć zapotrzebowanie. 
• Zebrane oświadczenia o stanie zdrowia muszą trafić do systemu, a klient powinien zostać zaproszony 

na trening lokalizacji, telefonicznie oraz za pomocą SMS. 
 



 

6. Dedykowana tablica ze zdjęciami z treningu i plakatem Akademii w przedszkolu – na 
wyłączność. Jeśli przedszkole nie posiada takiej tablicy, możemy sami ją zakupić/przywiesić (zapytaj 
wcześniej opiekuna). Celem jest umieszczenie na tablicy zdjęć z treningów pokazowych, płatnych lub 
lokalizacji wraz z plakatem/karnetem Akademii np. z hasłem – Twoi koledzy już z nami trenują – przyjdź 
i Ty! 

 
7. Współpraca z przedszkolami, szkołami, miastem, gminą (ubogie rodziny). Treningi dla dzieci z 

ubogich rodzin za zmniejszoną lub symboliczną opłatę. Jedyny warunek to przedstawienie określonego 
zaświadczenia np. z poradni rodzinnej, szkoły, gminy. 

 
8. Współpraca z dyrekcją przedszkola (głównie prywatnego) polegająca na przekazaniu określonej 

kwoty od każdego dziecka (na rzecz przedszkola), które dołączy do APR.  
 
9. Budowanie relacji z placówkami przedszkolnymi za pomocą odpowiednio przygotowanej oferty. 

Nie zawsze zajęcia w placówkach muszą być podzielone na trening pokazowy oraz płatny. Mogą one 
przybierać również inne formy, dostosowane do potrzeb dyrekcji, przedszkola. W tym celu warto 
zorganizować spotkanie z przedstawicielem placówki oraz uzgodnić najbardziej dogodną formę 
promocji, zajęć (zajęcia na dzień sportu, 2 razy w miesiącu, tylko wiosną itp.). 

 
10. Organizacja spotkania dla rodziców oraz pracowników placówki. Przedstawienie naszych zajęć w 

formie prezentacji oraz omówienie ważnego tematu dotyczącego rozwoju dzieci np. wady postawy, 
zasady żywieniowe.  

 
11. Dokładna analiza stron internetowych przedszkoli oraz szkół. Chodzi tutaj o informacje dotyczące 

sposobu nauczania, oferty sportowej, partnerów w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb placówki 
i nawiązania współpracy z partnerami.  

 
12. Umieszczenie na stronach internetowych przedszkoli oraz szkół naszego logo wraz z informacją 

o współpracy. Szczególnie w przedszkolach, gdzie prowadzimy płatne zajęcia, gdyż może mieć to 
wpływ na większą liczbę aktywnych zawodników. 

 
13. Organizacja turnieju dla szkół o puchar wójta, burmistrza, starosty (reprezentacje szkoły w 

konkretnym roczniku). Chodzi o budowanie relacji ze szkołami, władzami oraz lokalną społecznością. 
Jednocześnie jest to forma promocji oraz możliwość zdobycia dodatkowych kontaktów – formularzy, 
gdyż zawodnik biorący udział w turnieju powinien posiadać oświadczenie o stanie zdrowia (formularz).  

 
14. Trener prowadzący płatne zajęcia w przedszkolu wykonujący kontakt telefoniczny do rodzica w 

celu zaproszenia na zapoznawcze treningi na lokalizacji. Trener powinien używać sformułowania, 
że dziecko wyróżnia się podczas zajęć, a jego dalszy rozwój powinien odbywać się właśnie na 
lokalizacji. 

 
15. Spotkanie z osobą (konkurencja), która prowadzi zajęcia w innym przedszkolu lub szkole. 

Przedstawienie oferty współpracy polegającej na przekazaniu profitu, jeśli dzieci z jego polecenia 
podpiszą umowę na lokalizacji. W kolejnym etapie dążenie do przejęcia trenera, zatrudnienie w 
Akademii. 

 
16. Poproszenie dyrekcji przedszkola z którą mamy dobre relacje o wsparcie w rozmowach  

z inną dyrekcją (trudna placówka). Chodzi tutaj o polecenie naszych usług, zorganizowane spotkania.  
 

17. Dążenie do spotkania z Zarządem (umówienie wizyty) z dyrekcją trudnej placówki w celu nawiązania 
współpracy. 

 
18. Przedstawienie dyrekcji (trudna placówka), że środki na realizację darmowych treningów pochodzą z 

fundacji i naszym celem jest prowadzenie treningów ogólnorozwojowych w trosce o sprawność fizyczną 
dzieci.  

 
19. Organizacja Igrzysk Przedszkolaków. W przypadku, gdy nie możemy nawiązać kontaktu  

z trudną placówką, warto zorganizować igrzyska przedszkolaków zapraszając kilka przedszkoli 
jednocześnie. Używamy wtedy argumentu na zasadzie: „wszystkie inne przedszkola wyraziły już zgodę 
oraz chęć uczestnictwa”. 

 
 
 
 



 

Działania promocyjne, budowanie relacji z władzami oraz społecznością lokalną: 
 
 
1. Projekt Maluszki. Wprowadzenie na lokalizacji treningów dla dzieci w wieku 3 lat wraz z rodzicami, raz 

w tygodniu. Umożliwia to kontakt z najmłodszymi klientami, wyprzedzenie konkurencji oraz 
przygotowanie dziecka do treningów w grupie A. Więcej informacji u opiekuna lokalizacji. 
 

2. Pozyskanie zawodników z konkurencji. Budowanie relacji z rodzicem dziecka, które dołącza do nas z 
konkurencji. Propozycja koszulki, obniżki abonamentu, prezentu, jeśli przyprowadzi więcej kolegów, tym 
bardziej jeśli jest niezadowolony z konkurencji.  
 

3. Analiza trenerów konkurencji. Sprawdzenie na stronie klubu, profilu FB, kto nim jest, być może 
znajomy i doprowadzenie do spotkania z danym trenerem, asystentem w celu przedstawienia oferty 
pracy w Akademii.  

 
4. Analiza harmonogramu treningów konkurencji. Próba przejęcia korzystnych terminów, zablokowania 

dostępu do obiektu poprzez rozpisanie naszych treningów. Sprawdzenie czy konkurencja wykorzystuje 
otrzymane terminy, czy treningi odbywają się systematycznie oraz czy na treningach przebywa 
określona liczba zawodników (np. konkurencja posiada cały orlik, a na trening przychodzi 4-7 
zawodników). 

 
5. Promocja oraz rozwój projektu Ladies, czyli utworzenie osobnej grupy dla dziewczynek. 

Obdzwonienie dziewczynek z przedszkoli używając argumentów o tym, że dziewczynki trenują z 
rówieśniczkami, ze prowadzi trenerka, że jest fajna atmosfera.   

 

6. Budowanie nowej grupy treningowej na terenie wiejskim, przyległym do lokalizacji lub 
dedykowana lokalizacja przy danej szkole podstawowej. Jeśli nie uda się zebrać określonej liczby 
osób to propozycja dołączenia do lokalizacji docelowej, nawet poprzez organizację dojazdów. Chodzi 
tutaj o zachęcenie dzieci z terenów wiejskich do dołączenie do lokalizacji lub poprzez określoną szkołę 
(rodzice zapisują bo maja blisko). 

 
7. Materiały promocyjne z nazwami innych, pobliskich lokalizacji. Często dzieci są dowożone do 

placówek z różnych regionów miast, wsi, okolicy. Warto zamieścić na materiałach promocyjnych 
informacje o innych pobliskich lokalizacjach lub takich w których jesteśmy bądź miejscowości, w których 
być może planujemy. Rodzic widzi miejscowość/wieś my informujemy, że planujemy tam otworzyć ale 
zapraszamy na już istniejącą lokalizację. 

 
8. Szukanie dofinansowań z miasta oraz pomoc władz miasta podczas rozmów z trudnymi 

placówkami. Budowanie relacji z władzami miasta, które mogą nam ułatwić otrzymanie dofinansowania 
na treningi, dojazdy, organizację turnieju oraz wejście do trudnej placówki. Otrzymanie tzw. zielonego 
światła od burmistrza, wójta, starosty, wydziału oświaty bardzo ułatwia rozmowy z dyrekcją trudnej 
placówki. 

 
9. Zaproszenia dla pracowników firm oraz dedykowane plakaty w stołówkach  

i pomieszczeniach socjalnych. W celu realizacji zadania należy skontaktować się z firmami, które 
posiadają większą liczbę pracowników (dział kadr, socjalny lub prezes jeśli mamy kontakt – często są 
wśród rodziców). Podczas rozmowy należy komunikować, iż posiadamy dedykowane zaproszenia na 
zapoznawcze, bezpłatne treningi piłki nożnej dla dzieci pracowników i ich rodzin.  

 

10. Trening z kolegą – zaproszenie przekazane przez zawodnika np. w szkole. W tym działaniu chodzi 
o to, żeby dziecko, które już trenuje w Akademii otrzymało na treningu specjalne zaproszenie, które 
potem przekaże np. koledze ze szkolnej ławki. W celu otrzymania zaproszenia należy skontaktować się 
z opiekunem tzw. promocja polecająca lub wysłać rodzicowi mailowo.  

 

11. Dzień rodzeństwa – trening tak jak z kolegą, ale dla braci i sióstr (uwaga na przygotowanie takiego 
treningu lub zaproszenie do innej wiekowo grupy). 

 

12. Współpraca z innymi szkółkami (inne dyscypliny niż piłka nożna) – wymiana zaproszeń na 
dedykowane zajęcia. To działanie polega na nawiązaniu współpracy z innymi szkółkami, żeby dzieci 
mogły korzystać z obu zajęć. Celem jest skłonienie dzieci z innych szkółek  
do treningów w Akademii, głównie szkółki pływackie oraz próba z akademiami sztuk walki) 



 

 

13. Współpraca z portalami informacyjnymi (strony www - gmina, miasto). Zamieszczenie informacji o 
naborach na głównej stronie miasta, gminy oraz umieszczenie opisu Akademii w danych zakładkach np. 
sport i kultura. 

 

14. Wysyłka sms przez gminę o naborach w akademii (możliwe w mniejszych gminach). 
 

15. Zaproszenia na miesiąc treningów dla pracowników urzędu gminy i spółek miejskich ramach 
współpracy. 

 

16. Tablice ogłoszeń. Osiedla oraz tereny wiejskie – umieszczenie naszych materiałów promocyjnych w 
dedykowanych tablicach na osiedlu, wsiach, przystankach. 

 

17. Współpraca oraz promocja przy największych sklepach/marketach, centrach handlowych w 
lokalizacji. Należy zbudować relacje z kierownikiem sklepu/marketu, zorganizować stoisko promocyjne, 
mini boisko, strefę zabaw – np. na parkingu. 

 

18. Założenie profilu lokalizacji na portalu Facebook – umieszczanie postów dotyczących 
funkcjonowania lokalizacji, fotorelacji z treningów, konkursów. Dodatkowo dbanie o rozszerzenie 
zasięgu profilu. 

 

19. Sponsorowane posty w ramach fanpage'a lokalizacji, płatne kampanie AdWords w sieci w tym 
remarketing -  kontakt z opiekunem. 

 

20. Biblioteka - włączenie się do akcji czytania bajek w bibliotece miejskiej i nasza ekspozycja. 
 

21. Zaangażowanie w działania społeczne np. zbiórka świąteczna dla ubogiej rodziny, świąteczny trening 
w domu dziecka, zbiórka karmy dla schroniska, akcja sprzątania świata. Wszelkie działania powinny 
być przedstawione potem w mediach np. lokalna gazeta, FB tak, żeby dowiedzieli się o tym inni. 

 

22. Akcja z lokalną gazetą w formie konkursu/krzyżówki, gdzie do wygrania będzie miesiąc treningów w 
Akademii. 

 

23. Zamieszczenie informacji np. o sukcesie Reiss Cup lub w rozgrywkach WZPN przez urząd gminy na 
stronie, w newsletterze do mieszkańców lub w drukowanej gminnej gazecie. 

 

24. Powieszenie banneru w hali, gdzie trenujemy/roll-up przy wejściu na halę. Generalnie zależy nam 
coraz bardziej na stałej ekspozycji w bardzo dobrych punktach miasta.  

 

25. Jarmarki świąteczne na których pojawimy się z zaproszeniami. 
 

26. Rozdawanie zaproszeń w centrach handlowych lub pasażach miejskich. Akcja z hostessami – 
wcześniejsza zgoda i akceptacja opiekuna 

 
27. Pływalnia – współpraca poprzez baner lub roll-up, rozdawanie zaproszeń. Zaproszenia przy kasach 

(basen) lub stała reklama w okresie jesienno-zimowym. 
 

28. Kino - stoisko przed seansami bajek w miejskim kinie oraz reklama Akademii wyświetlana przed 
filmem. 

 
29. Postawienie roll-up z zaproszeniami na trening w ruchliwych miejscach kub jednostkach oświatowych 

jeśli robi to konkurencja to tym bardziej. 
 

30. Postawienie standów z ulotkami w przedszkolach i szkołach. 



 

 
31. Postawienie standu z miejscem na głowę do robienia zdjęć przez dzieci i rodziców np. przyszły piłkarz 

reprezentacji Polski. 
 

32. Dystrybucja zaproszeń w lodziarniach, punktach gastronomicznych. 
 

33. Zajęcia jogi – współpraca. Połączenie w tych samych godzinach co nasze zajęcia, a przede wszystkim 
trafienie do matek. 

 
34. Dzień sportu z radą osiedla, miastem, spółdzielnią. 

 


