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Jestem pływakiem - pasjonuję się 
lodowym pływaniem oraz 
maratonami pływackimi. 

Jestem biegaczem górskim.

Jestem potrójnym wicemistrzem 
świata w lodowym pływaniu.

Jestem sportowcem, Jestem sportowcem, 
stawiającym na ekstremalne 
wyzwania i przekraczanie 
kolejnych granic.

Jestem dietetykiem oraz 
instruktorem sportów.

Jestem organizatorem wielu 
akcji charytatywnych.

Jestem tatą i mężem. 

NAZYWAM SIĘ ANDRZEJ KOWALCZYK



Mistrzostwa Świata w lodowym pływaniu

Mistrzostwa Polski w zimowym pływaniu

Ultra Trial Małopolska bieg górski na dystansie 64km
2-gi najlepszy czas w historii tej trasy

Iron Run bieg etapowy 
najtrudniejszy w Polsce 3-dniowy bieg etapowy

Mistrzostwa Polski w zimowym pływaniu

24-godzinny maraton pływacki 
dystans 43,1km

12-godzinny maraton pływacki 
dystans 30,5km

W latach 2016-2022 wystartowałem w ponad 50 imprezach, w dyscyplinach takich 
jak biegi uliczne, biegi górskie, zawody pływackie, lodowe pływanie oraz triathlon.
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MIEJSCE ROKZAWODY



DLACZEGO WARTO ZE MNĄ 

WSPÓŁPRACOWAĆ?

Celem współpracy jest wzajemny rozwój swoich 
marek poprzez wsparcie i reklamę. 
Jestem pewny, że reklama poprzez mój 
wizerunek wpłynie pozytywnie na wizerunek 
Państwa firmy jako firmy wspierającej 
niecodzienne i ambitne inicjatywy. 
Dodatkowo jest to świetna okazja do zdobycia Dodatkowo jest to świetna okazja do zdobycia 
wejściówki do świata sportu i dotarcia do 
nowego grona odbiorców.  

Ekstremalne wyzwania sportowe, które 
podejmuję, wzbudzają podziw i przyciągają 
zainteresowanie. 
Sporty wytrzymałościowe charakteryzują się Sporty wytrzymałościowe charakteryzują się 
szczytem formy zawodników po 30. 
roku życia, co oznacza, że najlepsze jeszcze 
przed nami. 
Mój sezon startowy trwa cały rokMój sezon startowy trwa cały rok - od 
października do marca startuję w zawodach 
pływackich, natomiast od marca do 
października w zawodach biegowych.
Jestem pełen pomysłów i odwagi na nowe Jestem pełen pomysłów i odwagi na nowe 
wyzwania. Wsparcie od sponsorów 
pomoże mi w realizacji moich sportowych 
planów i marzeń. 

Proponowane korzyści przedstawione zostały w dalszej części 
oferty. Szczegółowy zakres działań w ramach współpracy zostanie 
dostosowany indywidualnie do Państwa oczekiwań. 



1. PROMOCJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH - FACEBOOK, INSTAGRAM 
- ekspozycja logotypu, profilu społecznościowego, strony internetowej, produktu lub 
usług Państwa marki za pomocą moich kanałów social media
- wykorzystanie formy instastories, postów, zdjęcia w tle, biogramu - możliwości jest 
wiele, a całość dostosuje do Państwa potrzeb i profilu biznesu
- więcej o moich profilach w mediach społecznościowych znajdziecie Państwo w - więcej o moich profilach w mediach społecznościowych znajdziecie Państwo w 
dalszej części oferty

2. PROMOCJA PODCZAS ZAWODÓW 
- umieszczenie logotypu Państwa marki na stroju startowym
- prezentacja marki w innej formie podczas zawodów - np. sesja z banerem na mecie 
zawodów, wystąpienie na podium  razem z banerem marki 
- zawody to świetna okazja, by dotrzeć do szerokiego grona odbiorców - w zawodach - zawody to świetna okazja, by dotrzeć do szerokiego grona odbiorców - w zawodach 
uczestniczy często kilka tysięcy zawodników, a wraz z nimi obecni są w jeszcze 
szerszej skali ich kibice oraz media, które dystrybuują materiały w prasie, telewizji, 
internecie 

3. PROMOCJA PODCZAS TRENINGÓW 
- ekspozycja logotypu marki na strojach treningowych, w których biegam po mieście i - ekspozycja logotypu marki na strojach treningowych, w których biegam po mieście i 
innych obszarach kraju, czy trenuję na siłowni - rocznie trenuję ponad 600 godzin,          
z czego większość to przemieszczanie się po mieście - duży potencjał odbiorców!



KLIKNIJ, ABY ODWIEDZIĆ MOJE PROFILE 

https://www.facebook.com/SportowaPerspektywa/

https://www.instagram.com/mountainrunner_winterswimmer/

W mediach społecznościowych prowadzę 
profile na Facebooku oraz Instagramie. 
Łącznie obserwuje mnie kilka tysięcy osób.

ZASIĘGI
najbardziej popularnych 
postów na Facebooku 
w ostatnich 3 miesiącach

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE



4. PROMOCJA W MATERIAŁACH WIDEO
- prezentacja logotypu Państwa marki w materiałach wideo umieszczanych w social media 
oraz seriwsie YouTube 
- Państwa marka będzie na każdym filmie podsumowującym zawody czy organizowane przeze 
mnie projekty sportowe
- GoPro 9 oraz Insta360 ONE X2 - sprzęt który posiadam, jest gwarancją atrakcyjnego - GoPro 9 oraz Insta360 ONE X2 - sprzęt który posiadam, jest gwarancją atrakcyjnego 
materiału!

5. PROMOCJA NA MOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ 
- umieszczenie Państwa marki w sekcji „Sponsorzy” na mojej stronie, wraz z odnośnikami do 
Państwa oferty, strony, kanałów social media

www.sportowaperspektywa.pl 

6. PROMOCJA PODCZAS AKCJI, KTÓRE ORGANIZUJĘ 
- umieszczenie logotyupu Państwa marki na ulotkach, plakatach, banerach, rollup’ach, - umieszczenie logotyupu Państwa marki na ulotkach, plakatach, banerach, rollup’ach, 
promujących organizowane przeze mnie akcje
- więcej na temat sportowych projektów charytatywnych, które organizuję - w dalszej części 
oferty 

W roku 2022 w ramach akcji charytatywnej przebiegnę Główny Szlak Beskidzki,
500km po górach w ramach kilkudniowej wyprawy.

7. UMIESZCZENIE LOGO MARKI W STOPCE E-MAIL
- rocznie wysyłam kilka tysięcy wiadomości do klientów, partnerów, firm, instytucji - logotyp - rocznie wysyłam kilka tysięcy wiadomości do klientów, partnerów, firm, instytucji - logotyp 
Państwa marki zostanie nienachalnie umieszczony w mojej firmowej stopce e-mail



8. PROMOCJA PODCZAS WYSTĄPIEŃ 
- ekspozycja logotypu Państwa marki np. na rollup’ie czy na pasku slajdu prezentacyjnego 
podczas m.in.: prezentacji, wystąpień publicznych, wydarzeń miejskich/wojewódzkich, 
obozów sportowych

9. SPOTKANIA ORAZ TRENINGI Z PRACOWNIKAMI 
- możliwość organizacji spotkań lub wspólnych treningów z pracownikami Państwa firmy 
- podczas spotkania podzielę się z Państwem moją motywacją, wiedzą, doświadczeniem i - podczas spotkania podzielę się z Państwem moją motywacją, wiedzą, doświadczeniem i 
pasją  

Moją pasją jest dzielenie się z ludźmi motywacją, którą puszczam w eter głównie 
za pomocą prowadzonych od lat kanałów social media. Chętnie spotkam się 

indywidualnie z Twoimi pracownikami,  by odpowiedzieć na wiele pytań związanych ze 
sportem, opowiedzieć o sportowych przygodach, które już za mną, bądź o tych, 

z którymi dopiero się zmierzę. Pomogę zainteresowanym rozpocząć przygodę ze sportem. 
Zmotywowany, zdrowy i zadowolony pracownik to pracownik szczęśliwy i produktywny.Zmotywowany, zdrowy i zadowolony pracownik to pracownik szczęśliwy i produktywny.

10. PORADY DIETETYCZNE DLA PRACOWNIKÓW 
- możliwość wykonania analizy składu ciała (Tanita MC-580), następnie jej analizy, a na 
finale udzielenie istotnych wskazówek w sektorze odżywiania, niezbędnych do lepszego 
samopoczucia czy uzyskania upragnionych efektów sylwetkowych 



SZLACHETNA PACZKA 
Zbiórka dla mamy walczącej o odzyskanie dzieci. 
Nagłaśniając sprawę w mediach społecznościowych 
przygotowaliśmy paczkę z niezbędnymi rzeczami, takimi jak 
piec grzewczy, łóżka, ubrania, jedzenie o wartości 15 tys. zł.  

Dzieci szczęśliwie wróciły do domu.

ZBIÓRKA DLA 
WCZEŚNIAKÓW 
W ramach startu do Korony Maratonów 
Polskich (5 maratonów) wystartowałem w 
stroju Supermana z łysą głową (pierwszy 
raz w życiu), organizując zbiórkę na 
wcześniaki. 

AKCJE CHARYTATYWNE



SPORTOWA CEGIEŁKA
Za pomocą mediów społecznościowych zachęcałem Za pomocą mediów społecznościowych zachęcałem 
do kupienia cegiełki, typując wynik, który osiągnę  
podczas indywidualnego startu trasą kultowego i 
najtrudniejszego technicznie w Polsce biegu „Bieg 
Ultra Granią Tatr”. Trasę zmodyfikowałem przez  
dodanie najtrudniejszego fragmentu Tatr - Orłą Perć. 
Cała trasa wyniosla 71km po Tatrach i miała 5500m 
przewyższenia, co odpowiada wejściu i zejściu na 

1850 pięter! 
Akcja została zorganizowana przy pomocy portalu 
www.zrzutka.pl. Udało się zebrać kilka tysięcy zł, 

które zostały przekazane na społeczne akcje. 
Do akcji dołączyło ponad 15 firm, m.in: Decathlon, 

Restauracja Rock&Rondel, Hotel Arena. 
Firmy przekazałazy do puli nagród swoje prezenty o Firmy przekazałazy do puli nagród swoje prezenty o 

łącznej wartości 6000 zł. 

AKCJE CHARYTATYWNE



PLANY NA 

PRZYSZŁOŚĆ



Badwater 135  
USA

ultramaraton uważany za 
najtrudniejszy bieg na 
świecie
dystans: 217km na pustyni 
6 000m przewyższeń6 000m przewyższeń
limit ukończenia: 48h
bieg odbywa się w 
kalifornijskiej dolinie śmierci, 
temperatura przekracza 
55°C

Hardasuka
PL

ultratriathlon górski
dystans: 5km pływania w dystans: 5km pływania w 
jeziorze, 225km jazdy na 
rowerze nocą wokół Tatr, 
55km biegu po tatrzańskich 
szlakach
limit ukończenia: 30h 

Ultra-Trail du 
Mont-Blanc 
SUI FRA ITA
ultramaraton uważany za 
najbardziej prestiżową 
imprezę górskiego trialu na 
świecie!
dystans: 170km dystans: 170km 
10 000m przewyższeń



Wartością, która towarzyszy mi od początku mojej sportowej drogi 

jest lokalny patriotyzm. Miasto Tychy nie jest mi obojętne. 
Dumnie reprezentuję mój region oraz pamiętam skąd pochodzę. 

Rocznie trenuję ponad 600 godzin z czego 75% to czas spędzony 
na treningu biegowym poruszając się po najpopularniejszych 

obszarach miasta Tychy. 

Ekspozycja Państwa marki na zdrowej i wysportowanej osobie                Ekspozycja Państwa marki na zdrowej i wysportowanej osobie                
w barwnych i unikatowych strojach, gwarantuje świetną formę 
promocji Państwa wizerunku i dotarcie do szerokiej skali miejscowej 
społeczności.

źródło: www.um.tychy.pl



ZAUFALI 
MI JUŻ

Zdjęcia autorstwa:



ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Andrzej Kowalczyk
tel.: +48 536 251 284 
e-mail: kontakt@sportowaperspektywa.pl
www.sportowaperspektywa.pl

Pozwól zostać mi ambasadorem Twojej marki, 
wspólnie możemy zdziałać więcej!wspólnie możemy zdziałać więcej!


