
 

 
Spoštovani ! 
 
KK Šenčur bo v sezoni 2009/2010 nastopal v 1.A slovenski košarkarski ligi. Igrali bomo skupaj z 
Heliosom, Krko, Laškim, Koprom in ostalimi znanimi in uveljavljenimi ekipami. Nastopanje v takšni 
konkurenci in dejstvo, da smo edina vas med elito, vas takoj spomni na nekaj neverjetnega. Zakaj 
je tako? 
Ker smo dobro organizirani, ambiciozni a vendar preudarni in ker iz vseh zbranih sredstev 
naredimo še nekaj več. 
Nastopanje v eliti slovenske košarke, zahteva od nas nove napore, kljub vsemu našemu trudu, pa 
tudi potrebna sredstva. Vabimo vas, da se nam pridružite pri nadaljnji uspešni poti.  
 
 
Naj vam navedemo nekaj vzrokov zakaj sponzorirati KK Šenčur: 

• zato, ker je KK Šenčur eden od najbolj perspektivnih in najbolje organiziranih košarkarskih 
klubov v Sloveniji 

• zato, ker želi KK Šenčur še naprej čim več delati z mladimi košarkarji in vzgojiti še več 
svojih igralcev. Pred štirimi leti je bilo v mlajših selekcijah 25 igralcev, ob zaključku lanske 
sezone jih je bilo 80, v prihodnjih 2-3 letih pa pričakujemo 150 igralcev, predvsem otrok v 
kategorijah od 10-14 in 16 let 

• zato, ker želi KK Šenčur še naprej postajati vsako leto boljši in bolj uspešen klub, tako po 
tekmovalni, kot po organizacijski plati; klub, ki bo v mladih spodbudil željo, da se priključijo 
košarki in jih na ta način odvrnil od negativnih vplivov okolja 

• zato, ker so lahko naši uspehi tudi vaši, saj boste medijsko prepoznavni 
 

Kaj Vam nudi Košarkarski klub Šenčur? 

• KK Šenčur Vam s 30 tekmami v 1.A (1. članska ekipa) in 18 tekmami v III. SKL ligi (ekipa 
mladih), nudi promocijo Vašega podjetja na tržišču 

• KK Šenčur Vam s tekmami v Prvenstvu Slovenije in Pokalu Spar, nudi dodatno promocijo 
Vašega podjetja preko sredstev javnega obveščanja 

• KK Šenčur Vam nudi promocijo Vašega podjetja na ogromnem številu tekem naših 
mladinskih, kadetskih in pionirskih selekcij in šole košarke 

• KK Šenčur Vam nudi promocijo Vašega podjetja na naši internet strani (www.kksencur.si) 

• KK Šenčur Vam nudi promocijo Vašega podjetja v športni dvorani Šenčur (nalepka na 
parketu ali transparent) in/ali tisk na tekmovalni opremi igralcev (dres) 

Vabimo vas, da si ogledate priloženo predstavitev in se odločite ter podprete naš klub.  
 

V upanju na ugodno rešitev prošnje se vam vnaprej najlepše zahvaljujemo ter vas športno 
pozdravljamo. 
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