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Zapraszam Państwa do udziału w projekcie SAIL FOR GOLD; zintegrowanej formy komunikacji �rmy, opartej na elitarnym 
sporcie, jakim jest żeglarstwo deskowe. 

Zapraszam do eksluzywnego grona pasjonatów windsur�ngu - czas rozpocząć wspólną przygodę. 

ZAPROSZENIE



MORZE MOŻLIWOŚCI
„Jeśli działa się z sercem i robi się to co naprawdę lubi,
to prowadzi to jedynie do niekwestionowanego sukcesu.
Reszta to tylko kwestia wyobraźni.”

Nie ma lepszej motywacji do działania niż wizja, 
marzenia i serce pełne wiary w sukces. Tym nastawieniem 
chcę zarazić Państwa �rmę i wszystkie osoby, które będą 
miały przyjemność uczestniczyćw moim projekcie. 



MAŁGORZATA BIAŁECKAW dzieciństwie trenowałam wiele różnych sportów.
Przez zaciętość, zaangażowanie i miłość do
wygrywania, potra�łam się wszędzie odnaleźć. 
Czternaście lat temu stanęłam na desce i od razu 
wiedziałam, że to właśnie chce w życiu robić. 
Szybko przyszły pierwsze dobre wyniki i zwycięstwa, 
które są jak narkotyk – na jednym nie potra� się skończyć.  

Zdobyty w zeszłym roku złoty medal Mistrzostw Świata, 
daj mi niesamowitą siłę do działania i utwierdził mnie 
w przekonaniu, że ciężka i systematyczna praca 
w końcu przynosi efekty. 

Mój główny cel to medal Igrzysk Olimpijskich i dołożę 
wszelkich starań aby to wielkie marzenie stało się faktem. 

2016
Mistrzostwa Świata, Izrael – 1 miejsce
Igrzyska Olimpijskie, Rio de Janeiro – 14 miejsce

2015
Mistrzostwa Świata, Oman – 5 miejsce
Mistrzostwa Polski, Górki Zachodnie – 2 miejsce
Olympic Test Event, Rio de Janeiro – 2 miejsce
Mistrzostwa Europy, Mondello Sycylia – 2 miejsce
Puchar Świata, SOF Hyeres – 6 miejsce
Andalusian Olympic Week – Carnival Trophy – 3 miejsce

2014
Mistrzostwa Świata, Santander – 17 miejsce
Eurosaf Champions Sailing Cup, Medemblik – 2 miejsce

2013
Puchar Świata, SOF Hyeres – 7 miejsce
Mistrzostwa Europy, Brest – 9 miejsce

2012
Puchar Świata, US SAILING’s Rolex Miami OCR – 4 miejsce
Mistrzostwa Polski, Górki Zachodnie – 1 miejsce

2011
Uniwersjada, Shenzhen – 3 miejsce

Najważniejsze wyniki:



RS:X DANE TECHNICZNE

Charakterystyka klasy:

- ekstremalne prędkości
- widowiskowe trasy regat
- Nowoczesny design

RS:X to monotyp co oznacza, że
wszyscy zawodnicy startujący w
zawodach tej klasy (w tym Igrzyskach
Olimpijskich) żeglują na takim samym
sprzęcie.



WIZERUNEK
Jednym z pro�tów przedsiębiorstwa wspierającego projekt ‘SAIL FOR GOLD’ jest wykorzystywanie wizerunku
zawodnika oraz sportu. Zapewniam:

-działanie PR w mediach w zakresie wydarzeń z udziałem zawodniczki
-umieszczanie nazwy sponsora przy nazwisku, branding sprzętu i strojów
-czynne uczestnictwo zawodniczki w imprezach promocyjnych wspierających wizerunek �rmy/marki (poza czasem
zawodów i zgrupowań kadry)
-możliwość wykorzystania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych
-fotogalerie, zapowiedzi, relacje, wywiady, blogi i in. w portalach internetowych, m.in. onet.pl, sails.pl, trojmiasto.pl,
sieplywa.pl, facebook.com, gosiabialecka.pl



  

BRANDING
Powierzchnie reklamowe:
- żagiel,
- samochód,
- stroje zawodników na brzegu i na wodzie. 



ZAUFALI MI 



Firma z wiatrem w żaglach to Państwa �rma a morski klimat kojarzy się z otwartością i nieograniczonymi możliwościami. 
Razem z Państwem możemy udowodnić, że jesteśmy na właściwym kursie i pełnej prędkości.


