
Támogassa a BEAC SPORTÉLETÉT!

www.beac.hu/kosarlabda

Kérjük, hogy tekintse meg két nyelvű honlapunkat, ahol
a BEAC női kosárlabda szakosztályának munkájáról,

eredményeiről, eseményeiről számolunk be.

Az együttműködési lehetőségekkel kapcsolatban,
kérjük, hogy KERESSE KOLLÉGÁNKAT!

Horváth Enikő
BEAC sporttámogatási vezető

    horvath.eniko@beac.elte.hu

   +36 30 162 1786 TAO KOSÁRLABDA FEJLESZTÉSI  PROGRAM
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A BEAC
A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC), az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) sportegye-
sülete a 2018/19-es támogatási időszakra a Magyar Kosár-
labdázók Országos Szövetsége által jóváhagyott sportfejlesztési 
programmal rendelkezik. 

Büszkék lehetünk rá, hogy egyesületünk elnyerte a Nemzeti Akkreditált Kosár-
labda Akadémia címet, melyet az országban mindössze 10 egyesület tudhat magáénak. 

Utánpótlás-nevelési programunk az ország egyik legnagyobb kosárlabda akadémiai prog-
ramja. Szakmai programunk vezetője a magyar kosárlabdasport élő legendája, Balogh Judit, 
aki egyben a Testnevelési Egyetem oktatója is.

A TAO rendszer sajátossága, hogy 
a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége által jóváhagyott sport-
fejlesztési program önmagában csak 
egy lehetőség, megvalósításához 
nyereséges, társasági adó fizetésére 
kötelezett vállalkozások támogatása 
szükséges!

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által jóváhagyott sportfejlesztési programunk-
ban 246.086.706 Ft támogatás fogadására vagyunk jogosultak, az Önök lehetőségei és 
döntése alapján a jóváhagyott kereten belül bármilyen nagyságrendű támogatás fogadására 
lehetőségünk van.



2. SZPONZORI
MEGÁLLAPODÁS

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

A jogszabályok adta lehetőségek keretein belül a támo-
gató cég a kiegészítő támogatást szponzori megállapodás 
keretében is adhatja. Az NB I-ben szereplő felnőtt csapatunk az 
Önök cégének is kiváló megjelenési lehetőséget biztosíthat.

Logó elhelyezése az NB I-ben szereplő csapat mezén
Saját rendezvény teljes kampányában való megjelenés
Hazai mérkőzéseken molinó, roll-up elhelyezése
Hazai mérkőzéseken LED-fal reklámfelület
Honlapon logó, PR cikk elhelyezése
Facebook-oldal post hirdetés 
Sajtóközleményekben említés
Sajtófalon való megjelenés
Termékkínálat
Kitelepülés
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