
 WSPIERAJĄC AKADEMIĘ  
PIŁKARSKĄ RUCHU

RAZEM TWORZYMY ERKĘ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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Szanowni Państwo!

Przedstawiamy wyjątkową ofertę. 
Chcemy stworzyć dla Was projekt, który 
złączy ludzi zaangażowanych w życie 
Klubu! Otrzymacie atrybuty, jakich 
dotychczas nie miał żaden kibic. Jako 
pierwsi uzyskacie dostęp do informacji 
dotyczących Ruchu, dzięki którym 
będziecie jeszcze bliżej „Niebieskich”. 

Zapraszamy Was do nowego projektu! 
To Klub 100. Razem stworzymy eRkę!

Kliknij i zobacz film 

https://www.youtube.com/watch?v=r7GuZcN9emg
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Karnet VIP - PREMIUM

Najbardziej prestiżowy, upoważnia 
do wejścia do Kawiarenki Klubowej 
podczas meczów oraz wynajęcia 
jej na wyjątkowe okazje. Stanowi 
legitymację członkowską Klubu 100.

Unikatowy szalik

Atrybut kibica, identyfikuje członków. 
Nie na sprzedaż – tylko dla Klubu 100. 

Strefa hospitality 

Specjalna platforma umożliwiająca 
dostęp do informacji oraz kontakt  
z Klubem dzięki asystentkom  
Klubu 100 i poczcie w domenie  
@klub100.ruchchorzow.eu.

Dedykowany artykuł

Materiał redakcyjny/reklamowy  
w przedmeczowym biuletynie.  
Na życzenie opisujący firmę lub osobę 
będącą w Klubie 100. 

Miejsce na stronie www

Wierzymy, że wspólnie uda nam się 
stworzyć eRkę Klubu 100. 
 
http://klub100.ruchchorzow.eu 

Rabat na gadżety

Członkowie Klubu 100 otrzymują 
zniżki na oficjalne gadżety dostępne  
w salonach sprzedaży Ruchu Cho-
rzów. 

Zaproszenia

Tradycyjna Klubowa Wigilia, 
przedsezonowa prezentacja drużyny 
czy bankiet na zakończenie sezonu – 
Klubowicze są zapraszani na ważne 
wydarzenia Ruchu Chorzów. 

Zniżka na świadczenia

Na członków Klubu 100 
zainteresowanych świadczeniami 
reklamowymi Ruchu Chorzów czekają 
specjalne zniżki.  

Ile to kosztuje? 100 zł miesięcznie. Kwota w całości przekazywana jest na konto Akademii Piłkarskiej Ruchu Chorzów. 
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Wśród członków Klubu 100 znajdują sie 
przedstawiciele kultury, polityki, biznesu, 
a przede wszystkim wierni kibice Ruchu 
Chorzów! 

Wszyscy mają na celu jedno: wspieranie 
przyszłych pokoleń Niebieskich piłkarzy 
oraz pojawienie się w Chorzowie kolejnej 
gwiazdy. 

Lista aktualnych członków widoczna jest 
na stronie internetowej Klubu 100. 

Kliknij i zobacz 

http://klub100.ruchchorzow.eu/
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Jesteś zainteresowany członkowstwem  
w Klubie 100? Masz jakieś pytanie? 

Zapraszamy do kontaktu! Czekamy na 
Ciebie! Twórzmy razem eRkę! 
 

Dorota Spaczyńska
specjalista ds. klientów VIP

tel.: 604 102 591
e-mail: d.spaczynska@ruchchorzow.com.pl

Bądź z Ruchem na bieżąco: 

www.ruchchorzow.com.pl
https://www.facebook.com/ruchchorzow
https://twitter.com/ruchchorzow1920
https://www.youtube.com/user/RuchChorzowSA/

