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Poznajmy się lepiej

www.scap.pl

Specialty Coffee Association 
to wiodąca światowa organizacja, zrzeszająca ludzi i firmy tworzące rynek kawy specialty na świecie. SCA zajmuje się 
promocją kawy wysokiej jakości wśród konsumentów i wspieraniem rwww.scae.com.ozwoju rpl ynku kawy. Ma na to wpływ organizując 
oficjalne Mistrzostwa Baristów w kilkudziesięciu krajach całego świata.  

SCA Poland
W Polsce mistrzostwa baristów odbywają się już od 17 lat, dzięki lokalnemu oddziałowi: SCA Poland. Stowarzyszenie
utrzymuje się w 100% z części składek członkowskich oraz wsparcia Sponsorów. Realizacja mistrzostw zależy od ilości 
pozyskanych środków od Sponsorów i wsparcia firm organizujących wydarzenia. Nad całością czuwa 9 osobowa grupa
koordynatorów, z dużym doświadczeniem w branży i w produkcji mistrzostw baristów.  

World Coffee Events
WCE to struktura stworzona przez SCA, dedykowana organizowaniu targów World of Coffee oraz Mistrzostw Świata 
baristów. Wszystkie mistrzostwa krajowe odbywają się na licencji WCE, które czuwa nad ich poprawną organizacją. 

SCA Poland

http://www.scae.com.pl
http://www.scap.pl


Mistrzostwa WCE

www.scae.com.pl

Mistrzostwa Polski 2017
W 2017 roku odbyło się aż 5 konkurencji mistrzostw. Obecny rok wyznaczył nowe standardy produkcji mistrzostw w 
Polsce, ukazując w pełni rozwój społeczności SCA Poland. Mistrzostwa były sędziowane przez certyfikowanych sędziów, 
zarówno z Polski jak i wielu znakomitych gości z Europy. Udoskonaliliśmy warunki startów dla baristów i sędziów, 
dołożyliśmy wszelkich starań do promocji mistrzostw i zyskaliśmy uznanie wśród międzynarodowych gości. Mistrzostwa 
są transmitowane na żywo poprzez kanał SCA Poland na Livestreamie, gdzie relacja z wydarzenia pozostaje na stałe.  
Wydarzenia zostały wzbogacone o dodatkowe formaty, zaczerpnięte z mistrzostw świata: espresso i brew bar, na którym 
prezentują się polskie palarnie członkowskie, format edukacyjny z wykładami mistrzów, sędziów i autorytetów branży 
oraz plebiscyt SCA Poland, wyłaniający baristę i kawiarnię roku poprzez głosowanie członków i społeczności.  

Mistrzostwa Polski 2018
Na rok 2018 planujemy realizację wszystkich kategorii, w tym po raz pierwszy w Polsce Mistrzostwa Coffee Roasting. 
Pragniemy rozwinąć nowo powstałe formaty dodatkowe i zacieśnić współpracę z Partnerami i Sponsorami. Mistrzostwa 
baristów to event całej kawowej społeczności, stąd coraz więcej firm i partnerów powinno brać w nim czynny udział. 
Wierzymy, że jakość i profesjonalizm naszych wydarzeń mają realny wpływ na rozwój umiejętności baristów i zwiększanie
prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. 

Mistrzowie Polski 2017
Mistrzowie wyłonieni w tym roku osiągnęli wyjątkowe sukcesy podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie, a Mistrzyni 
Barista przygotowuje się do startu w Seulu.  

www.scap.plSCA Poland
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Kategorie mistrzostw WCE

BARISTA LATTE ART BREWERS CUP

CUP TASTERS COFFEE IN GOOD SPIRITS COFFEE ROASTING

www.scap.pl

Widowiskowe zmagania baristów, 
którzy prześcigają się w tworzeniu 
wyjątkowych wzorów z mleka na 
kawie, zarówno z pomocą różnych 
akcesoriów jak i jedynie wylewając 
mleko z dzbanka. 

Najbardziej prestiżowa konkurencja, 
testująca współpracę baristów z 
e k s p r e s e m , p o l e g a j ą c a n a 
przygotowaniu espresso, kawy 
mlecznej i autorskiego napoju na 
bazie kawy. 

Bariści parzą kawę jedynie metodami 
a l t e r n a t y w n y m i d o e k s p r e s u 
ciśnieniowego, zmagając się zarówno 
w zaparzeniu najlepszego napary z 
tych samych ziaren, jak i prezentując 
wybraną przez siebie wyjątkową 
kawę. 

Tutaj liczą się wyłącznie umiejętności 
sensoryczne i szybkość. Zawodnicy 
muszą rozpoznać kawy różniące się 
smakiem w bardzo n iewie lk im 
stopniu, w jak najkrótszym czasie. 
Widowiskowe i emocjonujące zawody, 
gdzie wyniki widoczne są od razu po 
starcie.

M is t r zos twa w ł ączen iu kawy 
speciality z alkoholami. Odbywają się 
z myślą o baristach i barmanach. 
Polska ma znaczące sukcesy w tej 
dyscyplinie, z II i III miejscem na 
Mistrzostwach Świata w ostatnich 
latach.

Konkurencja dla roasterów. Sprawdza 
nie tylko kunszt wypalania kawy, ale 
również oceny zielonego ziarna i 
umiejętność zaplanowania całego 
procesu oraz powtórzen ia go 
podczas samych zwodów. 

SCA Poland
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Formy współpracy 

Sponsor finansowy
Oferta sponsorska zakłada wsparcie finansowe i produktowe wydarzenia. W każdej kategorii przewidujemy jednego 
Sponsora tytularnego oraz wielu mniejszych Sponsorów wspierających, aby umożliwić współpracę także mniejszym 
firmom z branży speciality. 

W poprzednich latach Sponsorami finansowymi były takie firmy jak:  
Apro Trade, Nuova Simonelli, Bero Polska, Primulator, MT Targi, Brita, Sowa, Golden Fruit, Cafe Silesia, Coffeedesk, MK 
Cafe (Strauss), Jameson i wiele innych.  

Mistrzostwa baristów są głównym środkiem do rozwoju i promocji branży kawowej. Pragniemy, aby w ich produkcję były zaangażowane 
zarówno duże marki jak i mniejsi przedsiębiorcy, gdyż wierzymy, że każdy ma realny wpływ na rynek kawy speciality. Tegoroczna oferta 
ma uproszczoną strukturę, która ma na celu zaktywizowanie branży do wspólnego tworzenia mistrzostw baristów. Ponadto 
przedstawiamy aż 3 rodzaje możliwości współpracy, dopasowane do różnych możliwości firm zainteresowanych współpracą.

Organizator wydarzenia
Możesz zostać głównym producentem eventu i czerpać wszelkie korzyści z wybranej przez siebie lokalizacji, skupionej na Tobie 
reklamy, większego prestiżu i rozpoznawalności marki. Konieczne jest dysponowanie odpowiednim doświadczeniem i możliwościami 
organizacyjnymi. Oferta zakłada pokrycie kosztów licencji organizacyjnej oraz wszelkich kosztów organizacji eventów, np. poprzez 
pozyskanie sponsorów we własnym zakresie. 

W poprzednich latach organizacją wydarzeń zajmowały się między innymi takie firmy jak: 
Golden Fruit: MPB 2015 - 2017 
Coffeedesk: MPBrC 2016 - 2017  
Darboven / Colours of Coffee: MPLA 2016 - 2017 
Coffee Proficiency: MPLA / MPCT / MPCIGS 2014, 2016, 2017

www.scap.pl

Partner 
Zapraszamy do współpracy firmy, które dysponują miejscem, środkami czy kontaktami, które ułatwią nam organizację mistrzostw. 
Liczymy na pozyskanie partnerów medialnyh, ciekawą przestrzeń dla produkcji wydarzenia, wsparcie wydarzeń towarzyszących 
(espresso i brew bar, after party, strefa edukacyjna, itd.), czy wsparcie w promocji mistrzostw. 

SCA Poland
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Zostań Sponsorem

www.scap.pl

Współpracując z nami zyskujesz:

• ogólnopolską promocję swojej marki;
• obecność wśród liderów branży kawowej;
• prestiż dla firmy;
• treści reklamowe związane z Mistrzostwami;
• szeroką rozpoznawalność i sympatię w branży kawowej;
• utożsamianie marki z kawą wysokiej jakości;
• możliwości współpracy z Mistrzami;
• edukację kawową dla swoich pracowników;
• widoczność w internecie, social mediach i mediach w związku z promocją mistrzostw.

Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę finansową dla każdej kategorii mistrzostw.

Bycie Sponsorem mistrzostw to także bycie naszym Partnerem - każda strona otrzymuje korzyści, a ich efekt wspiera 
rozwój branży kawowej. Ranga imprezy gwarantuje, że pojawią się na niej przedstawiciele całej branży kawowej, a 
atmosfera sprzyja zaprezentowaniu marki lub produktów w przyjaznym świetle. Mistrzostwa Polski to wydarzenie, które 
zagościło już na stałe w branżowym kalendarzu i jest jedną z imprez, na których trzeba się pojawić. Współpraca ze 
SCA otwiera wiele możliwości, z których może skorzystać każda marka zaangażowana w organizację mistrzostw.

SCA Poland
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MISTRZOSTWA POLSKI BARISTA

Sponsor tytularny

Obecność Sponsora na: 

• wszystkich materiałach drukowanych (plakaty, dekoracje, wejściówki);
• wszystkich materiałach internetowych (strona www, social media, newsletter);
• przestrzeniach multimedialnych (telebim, transmisja live);
• przestrzeni sceny głównej (banery, fronty stołów, rollupy);
• produktach dla sędziów, zawodników, organizatorów i wolontariuszy (fartuchy sędziowskie, koszulki, podarunki);
• media pack wysyłany do mediów z branży gastronomicznej;
• w zapowiedziach spikera (w tym opis marki, zwiększona częstotliwość).

Ponadto:

• prawa tytularne: „Mistrzostwa Polski Barista odbywają się dzięki…” / „Sponsor tytularny Mistrzostw Polski Barista” / „Główny sponsor
Mistrzostw Polski Barista”;

• najważniejsza pozycja na wszelkich materiałach związanych z MPB;
• przemówienie oraz wręczanie nagród przez reprezentanta podczas ceremonii ogłaszania wyników;
• warsztaty, prezentacje, degustacje produktów podczas MPB;
• możliwość organizacji oficjalnego eventu towarzyszącego (np. Barista Party / Brew i Espresso Bar / strefa edukacyjna);
• gwarancja promocji Sponsora przez nowego Mistrza na ustalonych wcześniej warunkach;
• możliwość wprowadzenia produktu Sponsora jako koniecznego / wyłącznego do użycia przez zawodników (np. ekspres ciśnieniowy,

młynek, filtracja wody, porcelana, środki czystości);
• możliwość wprowadzenia produktów jako rekomendowanych do użycia (np. mleko, akcesoria, blender, syropy smakowe, cukier)
• prezentacja produktów Sponsora na scenie głównej;

Oczekiwany wkład finansowy: 45 000 zł

www.scap.plSCA Poland

Najważniejszy Sponsor i Partner wydarzenia, o największych korzyściach promocyjnych, z wyłącznym prawem do używania tytułu: 
„Mistrzostwa odbywają się dzięki…” oraz największym udziałem w przestrzeni reklamowej (2x więcej przestrzeni od Sponsorów 
wspierających). 

http://www.scap.pl


Sponsor wspierający

Obecność Sponsora na: 

• wszystkich materiałach drukowanych (plakaty, dekoracje, wejściówki);
• wszystkich materiałach internetowych (strona www, social media, newsletter);
• przestrzeniach multimedialnych (telebim, transmisja live);
• przestrzeni sceny głównej (banery, fronty stołów, rollupy);
• produktach dla sędziów, zawodników, organizatorów i wolontariuszy (fartuchy sędziowskie, koszulki, podarunki);
• media pack wysyłany do mediów z branży gastronomicznej;
• w zapowiedziach spikera.

Ponadto:

• warsztaty, prezentacje, degustacje produktów Sponsora podczas MPB;
• ekspozycja produktów Sponsora w przestrzeni mistrzostw;
• możliwość zastrzeżenia użycia tylko produktów Sponsora (ekspres ciśnieniowy, młynek, filtracja wody, porcelana, środki czystości)
• możliwość wprowadzenia produktów jako rekomendowanych do użycia (np. mleko, akcesoria, blender, syropy smakowe, cukier)

Oczekiwany wkład finansowy: 10 000 zł

www.scap.plSCA Poland

Oferta skierowana do aktywnych członków branży kawy wysokiej jakości, chcących wspierać rozwój rynku i realnie uczestniczyć w 
organizacji mistrzostw. Sponsor wspierający może być sponsorem produktowym, co zakłada wyeksponowanie produktów marki w 
przestrzeni mistrzostw oraz możliwość zastrzeżenia użycia produktów sponsora. 

MISTRZOSTWA POLSKI BARISTA

http://www.scap.pl


MISTRZOSTWA POLSKI BREWERS CUP

www.scap.plSCA Poland

Sponsor tytularny

Obecność Sponsora na: 

• wszystkich materiałach drukowanych (plakaty, dekoracje, wejściówki);
• wszystkich materiałach internetowych (strona www, social media, newsletter);
• przestrzeniach multimedialnych (telebim, transmisja live);
• przestrzeni sceny głównej (banery, fronty stołów, rollupy);
• produktach dla sędziów, zawodników, organizatorów i wolontariuszy (fartuchy sędziowskie, koszulki, podarunki);
• media pack wysyłany do mediów z branży gastronomicznej;
• w zapowiedziach spikera (w tym opis marki, zwiększona częstotliwość).

Ponadto:

• prawa tytularne: „Mistrzostwa Polski Brewers odbywają się dzięki…” / „Sponsor tytularny Mistrzostw Polski Brewers” / „Główny sponsor
Mistrzostw Polski Brewers”;

• najważniejsza pozycja na wszelkich materiałach związanych z MPBrC;
• przemówienie oraz wręczanie nagród przez reprezentanta podczas ceremonii ogłaszania wyników;
• warsztaty, prezentacje, degustacje produktów Sponsora podczas MPBrC;
• możliwość organizacji oficjalnego eventu towarzyszącego (np. Barista Party / Brew i Espresso Bar / strefa edukacyjna);
• gwarancja promocji Sponsora przez nowego Mistrza, na ustalonych wcześniej warunkach;
• możliwość wprowadzenia produktu sponsora jako koniecznego / wyłącznego do użycia przez zawodników (np. warnik, młynek,

filtracja wody, porcelana);
• prezentacja produktów Sponsora na scenie głównej;

Oczekiwany wkład finansowy: 30 000 zł

Najważniejszy Sponsor i Partner wydarzenia, o największych korzyściach promocyjnych, z wyłącznym prawem do używania tytułu: 
„Mistrzostwa odbywają się dzięki…” oraz największym udziałem w przestrzeni reklamowej (2x więcej przestrzeni od sponsorów 
wspierających). 

http://www.scap.pl
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Sponsor wspierający

Obecność Sponsora na: 

• wszystkich materiałach drukowanych (plakaty, dekoracje, wejściówki);
• wszystkich materiałach internetowych (strona www, social media, newsletter);
• przestrzeniach multimedialnych (telebim, transmisja live);
• przestrzeni sceny głównej (banery, fronty stołów, rollupy);
• produktach dla sędziów, zawodników, organizatorów i wolontariuszy (fartuchy sędziowskie, koszulki, podarunki);
• media pack wysyłany do mediów z branży gastronomicznej;
• w zapowiedziach spikera.

Ponadto:

• warsztaty, prezentacje, degustacje produktów Sponsora podczas MPBrC;
• ekspozycja produktów Sponsora w przestrzeni mistrzostw;
• możliwość zastrzeżenia użycia tylko produktów Sponsora (warnik, młynek, filtracja wody, porcelana)
• możliwość wprowadzenia produktu jako obowiązkowego do użycia (kawa w rundzie compulsory service)

Oczekiwany wkład finansowy: 8 500 zł

Oferta skierowana do aktywnych członków branży kawy wysokiej jakości, chcących wspierać rozwój rynku i realnie uczestniczyć w 
organizacji mistrzostw. Sponsor wspierający może być sponsorem produktowym, co zakłada wyeksponowanie produktów marki w 
przestrzeni mistrzostw oraz możliwość zastrzeżenia użycia produktów sponsora. 

MISTRZOSTWA POLSKI BREWERS CUP
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MISTRZOSTWA POLSKI LATTE ART
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Sponsor tytularny

Obecność Sponsora na: 

• wszystkich materiałach drukowanych (plakaty, dekoracje, wejściówki);
• wszystkich materiałach internetowych (strona www, social media, newsletter);
• przestrzeniach multimedialnych (telebim, transmisja live);
• przestrzeni sceny głównej (banery, fronty stołów, rollupy);
• produktach dla sędziów, zawodników, organizatorów i wolontariuszy (fartuchy sędziowskie, koszulki, podarunki);
• media pack wysyłany do mediów z branży gastronomicznej;
• w zapowiedziach spikera (w tym opis marki, zwiększona częstotliwość).

Ponadto:

• prawa tytularne: „Mistrzostwa Polski Latte Art odbywają się dzięki…” / „Sponsor tytularny Mistrzostw Polski Latte Art” / „Główny
sponsor Mistrzostw Polski Latte Art”;

• najważniejsza pozycja na wszelkich materiałach związanych z MPLA;
• przemówienie oraz wręczanie nagród przez reprezentanta podczas ceremonii ogłaszania wyników;
• warsztaty, prezentacje, degustacje produktów Sponsora podczas MPLA;
• możliwość organizacji oficjalnego eventu towarzyszącego (np. Barista Party / Brew i Espresso Bar / strefa edukacyjna);
• gwarancja promocji Sponsora przez nowego Mistrza na ustalonych wcześniej warunkach;
• możliwość wprowadzenia produktu sponsora jako koniecznego / wyłącznego do użycia przez zawodników (np. ekspres, młynek,

filtracja wody, porcelana);
• prezentacja produktów Sponsora na scenie głównej;

Oczekiwany wkład finansowy: 30 000 zł

Najważniejszy Sponsor i Partner wydarzenia, o największych korzyściach promocyjnych, z wyłącznym prawem do używania tytułu: 
„Mistrzostwa odbywają się dzięki…” oraz największym udziałem w przestrzeni reklamowej (2x więcej przestrzeni od sponsorów 
wspierających). 

http://www.scap.pl
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Sponsor wspierający

Obecność Sponsora na: 

• wszystkich materiałach drukowanych (plakaty, dekoracje, wejściówki);
• wszystkich materiałach internetowych (strona www, social media, newsletter);
• przestrzeniach multimedialnych (telebim, transmisja live);
• przestrzeni sceny głównej (banery, fronty stołów, rollupy);
• produktach dla sędziów, zawodników, organizatorów i wolontariuszy (fartuchy sędziowskie, koszulki, podarunki);
• media pack wysyłany do mediów z branży gastronomicznej;
• w zapowiedziach spikera.

Ponadto:

• warsztaty, prezentacje, degustacje produktów Sponsora podczas MPLA;
• ekspozycja produktów Sponsora w przestrzeni mistrzostw;
• możliwość zastrzeżenia użycia tylko produktów Sponsora (ekspres, młynek, filtracja wody, porcelana)
• możliwość wprowadzenia produktu jako obowiązkowego do użycia (kawa, mleko)

Oczekiwany wkład finansowy: 10 000 zł

Oferta skierowana do aktywnych członków branży kawy wysokiej jakości, chcących wspierać rozwój rynku i realnie uczestniczyć w 
organizacji mistrzostw. Sponsor wspierający może być sponsorem produktowym, co zakłada wyeksponowanie produktów marki w 
przestrzeni mistrzostw oraz możliwość zastrzeżenia użycia produktów sponsora. 

MISTRZOSTWA POLSKI LATTE ART
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MISTRZOSTWA POLSKI CIGS
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Sponsor tytularny

Obecność Sponsora na: 

• wszystkich materiałach drukowanych (plakaty, dekoracje, wejściówki);
• wszystkich materiałach internetowych (strona www, social media, newsletter);
• przestrzeniach multimedialnych (telebim, transmisja live);
• przestrzeni sceny głównej (banery, fronty stołów, rollupy);
• produktach dla sędziów, zawodników, organizatorów i wolontariuszy (fartuchy sędziowskie, koszulki, podarunki);
• media pack wysyłany do mediów z branży gastronomicznej;
• w zapowiedziach spikera (w tym opis marki, zwiększona częstotliwość).

Ponadto:

• prawa tytularne: „Mistrzostwa Polski CiGS odbywają się dzięki…” / „Sponsor tytularny Mistrzostw Polski CiGS” / „Główny sponsor
Mistrzostw Polski CiGS”;

• najważniejsza pozycja na wszelkich materiałach związanych z MPCiGS;
• przemówienie oraz wręczanie nagród przez reprezentanta podczas ceremonii ogłaszania wyników;
• warsztaty, prezentacje, degustacje produktów Sponsora podczas MPCiGS;
• możliwość organizacji oficjalnego eventu towarzyszącego (np. Barista Party / Brew i Espresso Bar / strefa edukacyjna);
• gwarancja promocji Sponsora przez nowego Mistrza na ustalonych wcześniej warunkach;
• możliwość wprowadzenia produktu Sponsora jako koniecznego / wyłącznego do użycia przez zawodników (np. ekspres, młynek,

filtracja wody, szkło, alkohol, syrop);
• prezentacja produktów Sponsora na scenie głównej;

Oczekiwany wkład finansowy: 30 000 zł

Najważniejszy Sponsor i Partner wydarzenia, o największych korzyściach promocyjnych, z wyłącznym prawem do używania tytułu: 
„Mistrzostwa odbywają się dzięki…” oraz największym udziałem w przestrzeni reklamowej (2x więcej przestrzeni od sponsorów 
wspierających). 

http://www.scap.pl
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MISTRZOSTWA POLSKI CIGS

Sponsor wspierający

Obecność Sponsora na: 

• wszystkich materiałach drukowanych (plakaty, dekoracje, wejściówki);
• wszystkich materiałach internetowych (strona www, social media, newsletter);
• przestrzeniach multimedialnych (telebim, transmisja live);
• przestrzeni sceny głównej (banery, fronty stołów, rollupy);
• produktach dla sędziów, zawodników, organizatorów i wolontariuszy (fartuchy sędziowskie, koszulki, podarunki);
• media pack wysyłany do mediów z branży gastronomicznej;
• w zapowiedziach spikera.

Ponadto:

• warsztaty, prezentacje, degustacje produktów Sponsora podczas MPCiGS;
• ekspozycja produktów Sponsora w przestrzeni mistrzostw;
• możliwość zastrzeżenia użycia tylko produktów Sponsora (ekspres, młynek, filtracja wody, porcelana, alkohol)
• możliwość wprowadzenia produktu jako obowiązkowego do użycia (whisky, syrop, śmietana)

Oczekiwany wkład finansowy: 8 500 zł

Oferta skierowana do aktywnych członków branży kawy wysokiej jakości, chcących wspierać rozwój rynku i realnie uczestniczyć w 
organizacji mistrzostw. Sponsor wspierający może być sponsorem produktowym, co zakłada wyeksponowanie produktów marki w 
przestrzeni mistrzostw oraz możliwość zastrzeżenia użycia produktów Sponsora. 

http://www.scap.pl


MISTRZOSTWA POLSKI CUP TASTERS

www.scap.plSCA Poland

Sponsor tytularny

Obecność Sponsora na: 

• wszystkich materiałach drukowanych (plakaty, dekoracje, wejściówki);
• wszystkich materiałach internetowych (strona www, social media, newsletter);
• przestrzeniach multimedialnych (telebim, transmisja live);
• przestrzeni sceny głównej (banery, fronty stołów, rollupy);
• produktach dla sędziów, zawodników, organizatorów i wolontariuszy (fartuchy sędziowskie, koszulki, podarunki);
• media pack wysyłany do mediów z branży gastronomicznej;
• w zapowiedziach spikera (w tym opis marki, zwiększona częstotliwość).

Ponadto:

• prawa tytularne: „Mistrzostwa Polski Cup Tasters odbywają się dzięki…” / „Sponsor tytularny Mistrzostw Polski Cup Tasters” / „Główny
sponsor Mistrzostw Polski Cup Tasters”;

• najważniejsza pozycja na wszelkich materiałach związanych z MPCT;
• przemówienie oraz wręczanie nagród przez reprezentanta podczas ceremonii ogłaszania wyników;
• warsztaty, prezentacje, degustacje produktów Sponsora podczas MPCT;
• możliwość organizacji oficjalnego eventu towarzyszącego (np. Barista Party / Brew i Espresso Bar / strefa edukacyjna);
• gwarancja promocji Sponsora przez nowego Mistrza na ustalonych wcześniej warunkach;
• możliwość wprowadzenia produktu Sponsora jako koniecznego / wyłącznego do użycia przez zawodników (np. ekspres, młynek,

filtracja wody, porcelana, łyżki, kawa);
• prezentacja produktów Sponsora na scenie głównej;

Oczekiwany wkład finansowy: 20 000 zł

Najważniejszy Sponsor i partner wydarzenia, o największych korzyściach promocyjnych, z wyłącznym prawem do używania tytułu: 
„Mistrzostwa odbywają się dzięki…” oraz największym udziałem w przestrzeni reklamowej (2x więcej przestrzeni od Sponsorów 
wspierających). 

http://www.scap.pl
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MISTRZOSTWA POLSKI CUP TASTERS

Sponsor wspierający

Obecność Sponsora na: 

• wszystkich materiałach drukowanych (plakaty, dekoracje, wejściówki);
• wszystkich materiałach internetowych (strona www, social media, newsletter);
• przestrzeniach multimedialnych (telebim, transmisja live);
• przestrzeni sceny głównej (banery, fronty stołów, rollupy);
• produktach dla sędziów, zawodników, organizatorów i wolontariuszy (fartuchy sędziowskie, koszulki, podarunki);
• media pack wysyłany do mediów z branży gastronomicznej;
• w zapowiedziach spikera.

Ponadto:

• warsztaty, prezentacje, degustacje produktów Sponsora podczas MPCiGS;
• ekspozycja produktów Sponsora w przestrzeni mistrzostw;
• możliwość zastrzeżenia użycia tylko produktów Sponsora (ekspres, młynek, filtracja wody, porcelana, łyżki)
• możliwość wprowadzenia produktu jako obowiązkowego do użycia (zielona lub wypalona kawa)

Oczekiwany wkład finansowy: 6 500 zł

Oferta skierowana do aktywnych członków branży kawy wysokiej jakości, chcących wspierać rozwój rynku i realnie uczestniczyć w 
organizacji mistrzostw. Sponsor wspierający może być sponsorem produktowym, co zakłada wyeksponowanie produktów marki w 
przestrzeni mistrzostw oraz możliwość zastrzeżenia użycia produktów Sponsora. 

http://www.scap.pl


KONTAKT

SCA Poland

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy, nie wahaj się z nami skontaktować by omówić także inne 
możliwości czy przedstawić alternatywną ofertę.  

Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie profesjonalnych i atrakcyjnych wydarzeń, które wzniosą poziom polskich mistrzostw 
jeszcze wyżej. Przed nami wiele pracy, ale to ekscytujące wyzwania, którym z chęcią i energią stawimy czoła. Chcielibyśmy abyście 
uczestniczyli razem z nami w przygotowaniach tych najważniejszych kawowych wydarzeń, a jednocześnie byście czerpali korzyści 
dla swoich marek. Wierzymy, że rok 2020 będzie przełomowy. A Wy możecie być tego częścią. Nie przegapcie tej okazji!

Zarząd SCA Poland

www.scap.pl

http://www.scap.pl



