
Agencja marketingu sportowego 



Kim jesteśmy?
Agencja marketingu sportowego. Zajmujemy się 

organizacją imprez sportowych oraz świadczymy 

kompleksowe usługi w zakresie projektowania i 

marketingu sportowego. 

Organizacja wydarzeń oraz planowanie strategii marketingowej. 

Świadczymy usługi marketingowych i public relations dla firm, klubów, 

związków i organizacji sportowych, a także klientów chcących 

wykorzystać sport do celów marketingowych.



Na chwilę obecną realizujemy i obsługujemy 7 dużych przedsięwzięć biegowych: 

● Zimowy Maraton Bieszczadzki

● Festiwal Biegu Rzeźnika

● Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki

● Maraton-Selekcja. Memoriał płk Sławomira Berdychowskiego

● Bieg Polesie – pierwszy polsko-ukraiński bieg transgraniczny

● Półmaraton Gliwicki

● Eliminator – finał/półfinał Ligi Biegów Górskich

Oraz kilka mniejszych: m.in. w ramach Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju, przy 

okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gliwicach oraz kilka innych.



Przykład naszej działalności: 
Obsługa marketingowa Fundacji Bieg Rzeźnika - organizatora m.in.: Biegu Rzeźnika

Bieg Rzeźnika zaliczany jest do jednego z najtrudniejszych w Polsce. Jeden z najstarszych i 
najsłynniejszych górskich biegów ultra, którego nikomu w biegowym świecie nie trzeba przedstawiać. 
Impreza kultowa, legenda biegów górskich. A wszystko to w malowniczych Bieszczadach.

Bieg Rzeźnika w Bieszczadach to od 16 lat najcięższy bieg w Polsce. Jego uczestnicy ruszają do startu o 
trzeciej w nocy i mają do pokonania 80 kilometrów. To dystans równy niemal dwóm maratonom, a warto 
wiedzieć, że przewyższenia na trasie sięgają ponad 6500 metrów. Chętnych, żeby zmierzyć się z morderczym 
dystansem, nie brakuje.

Rokrocznie chętnych do udziału w biegu jest trzykrotnie więcej niż miejsc startowych. Limit uczestników (tak jak 
w ubiegłych latach) to 850 dwuosobowych drużyn, które będą miały 16 godzin na pokonanie trasy biegu.  

Nasza agencja od kilku lat prowadzi działania marketingowe na rzecz Organizatora, począwszy od planowania 
Festiwalu Biegu Rzeźnika, zaopatrzenia pakietów startowych, promocji w internecie, wydania Magazynu 
Rzeźnik do samej obsługi podczas eventu. 





Przy organizacji wydarzeń współpracowaliśmy i współpracujemy 
z największymi markami, między innymi: 



Projekt i wydanie Magazynu Rzeźnik



Projekt i produkcja medali



Projekt i produkcja “monet” okolicznościowych



Kompleksowe identyfikacje wizualne biegów



Kompleksowe identyfikacje wizualne biegów



Kompleksowe identyfikacje wizualne biegów



Kompleksowe identyfikacje wizualne biegów



Projekt i produkcja odzieży biegowej



Projekt i produkcja odzieży biegowej



Projekt floty samochodowej



Projekt i produkcja materiałów reklamowych



Fotografia sportowa



Przykład ekspozycji marki Hyundai podczas biegów:



Zapraszamy do współpracy!

                    biuro@tmrp.pl 

tel. 535 744 381

www.tmrp.pl


