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Znak „Pogoń 70”

Nawiązanie do czcionek użytych w historycznych 

herbach

Stworzenie okolicznościowego znaku

Prosta forma, łącząca tradycję z nowoczesnością

Będzie towarzyszył identyfikacji klubowej w sezonie 

2017/18

Stworzony w dwóch wersjach: pionowej i poziomej 



Ambasador 70-lecia 

Legendarny napastnik Pogoni Marian Kielec

Pierwszy król strzelców w granatowo-bordowych 

barwach

Historyczny, pierwszy reprezentant Polski z Pogoni

Przez całą karierę piłkarską związany z Klubem 

Przez ponad 55 lat najmłodszy ekstraklasowy 

debiutant Pogoni

Najskuteczniejszy Portowiec w historii (ponad 

strzelonych 100 goli)







Kampania outdoorowa 

Pierwsza planowana już na sierpień 2017 roku

Billboardy informujące o meczach

Treści nawiązujące do 70-lecia

Wynajęcie ekspozycji w atrakcyjnych miejscach





Akcja „bitwy powiatów”

Akcja rozpoczęta wraz z meczem 1. kolejki sezonu 2017/18

Zaangażowanie mediów regionalnych spoza Szczecina

Bilety w promocyjnej cenie 1 zł dla zwycięzców „bitwy”

Wykorzystanie mechanizmów grywalizacji i zaangażowania fanów

Rozwój akcji, różne formy głosowań

Wzmacnianie więzi z kibicami z regionu

Finał akcji planowany na wiosnę 2018 – impreza Pogoni 

w zwycięskim powiecie





Książka na 70-lecie

Planowana premiera: kwiecień 2018 roku

Historia Pogoni w nietypowym ujęciu

Archiwalne, niepublikowane wcześniej zdjęcia

Możliwa również w formie audiobooka





„Pogoń on tour”

Cykl wizyt w gminach województwa zachodniopomorskiego

Udział piłkarzy I drużyny, ale także mobilnego Fanshopu

Wspieranie rozwoju Akademii

Współpraca z gminami i organizacjami przy wizytach



Kolekcja rocznicowa

Dwie kolekcje odzieżowo-gadżetowe 

Oparte na najmocniejszych symbolach: nazwie, barwach i herbie

Zawierające znak „Pogoń 70” (np. na żakardowych tarczach)

Kolekcje z różnym podejściem do wykorzystania znaku „Pogoń 70”

Pierwsza z kolekcji na sklepowe półki trafi już w sierpniu 2017 roku

Wysoka jakość produktów



















Internetowe muzeum Pogoni

Wzbogacenie strony oficjalnej Pogoni w elementy historyczne

Stworzenie internetowej galerii sław

Historia opowiedziana w sposób interaktywny, angażująca młodych

Zintegrowane ze stroną, ale wyróżniające się własną tożsamością

Trwają już prace programistyczne, graficzne i treściowe

Premiera planowana na styczeń 2018 roku





Plenerowa impreza w maju

Kulminacyjny punkt obchodów 70-lecia

Po meczu u siebie zorganizowana parada przez Szczecin

Termin uzgodniony z Ekstraklasą SA (sobota, po meczu o g. 15:30)

Radosny pochód ulicami miasta w ustalone miejsce

Wzorzec zaczerpnięty z klubów zagranicznych

Udział wszystkich roczników Akademii Pogoni

Impreza plenerowa z licznymi atrakcjami dla kibiców

Otwarta dla wszystkich mieszkańców 

Udział wszystkich środowisk związanych z Pogonią

Konkurs z atrakcyjną nagrodą na najlepszą „dekorację” parady



Inne działania

Wspieranie komunikacji dnia meczowego flagami na taksówkach korporacji 

Taxi4You

Udział w imprezach miejskich, jak TTSR, czy „Pyromagic”

Liczne konkursy z nagrodami dla kibiców

Wybory oficjalnej „najlepszej jedenastki” 70-lecia oraz piłkarza 10-lecia 

odbudowy Klubu

Wystawa fotograficzna

Okolicznościowy bieg w przestrzeni miejskiej

oraz…

Niespodzianki, których nie chcemy (albo nie możemy) jeszcze zdradzać ☺!
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70-lecie Pogoni Szczecin
Koncepcje, pomysły i przedsięwzięcia



70-lecie Pogoni Szczecin
Koncepcje, pomysły i przedsięwzięcia


