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MARMARA YELKEN KULÜBÜ 



Marmara Yelken Kulübü (MYK) 1958 yılında kurulmuş olup bugün Türkiye genelinde
her zaman ilk 3. sırada anılan ve de Türkiye Yelken Federasyonu bünyesinde federe
bir yelken ihtisas kulübüdür.
 
Kulübümüz Marmara’nın kıyısında Caddebostan koyunda hem sahilde hem de yürüyüş
güzergahında ana konumda yer almaktadır.
 
Kulübümüzün yaklaşık 1.000 aktif üyesi mevcuttur. Üyelerimizin yanında ise her sene
yaz okulları ve kış okullarında verdiğimiz eğitimlerle yaklaşık 200 çocuğumuzu
yelkenle tanıştırıyoruz. Bu vesileyle aileleri de spor ve sosyal tesislerden faydalanarak
aramıza katılıyorlar. 

Hem sosyal hem sportif anlamda her zaman kendini yenilemeye ve geliştirmeye
çalışan kulübümüzün ulusal ve uluslararası birçok alanda başarıları mevcuttur.
Optimist, Laser ve Pirat sınıflarında yaklaşık 70 lisanlı sporcumuz bulunuyor. Her sene
bu sporcularımız arasından Türk Milli Takımına seçilen, ülkemizi ve kulübümüzü
temsil eden başarılı sporcularımız yer alıyor. Bu sınıfların dışında yetişkinlerin yer
aldığı yat sınıflarında bulunan sporcularımız da bir çok başarı elde ediyor.



 
Sosyal tesislerimizde, yıl içerisinde ülkemizin önde gelen STK kuruluşlarının başta olmak
üzere birçok organizasyon, toplantı, buluşma, özel gün etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. 
 
Tüm bu faaliyetlerin yanında kendi imkanlarıyla idame eden kulübümüz de birçok
derneğe, öğrencilere katkıda bulunmaktadır.
 
Spor için kurulmuş, bu amaçla 64 yılını geçirmiş Marmara Yelken Kulübü bundan sonra
da sizlerin destekleriyle daha güçlü bir şekilde bu yolda ilerlemeye devam edecektir.



Sponsorların marka stratejilerine bağlı olarak ihtiyaçları değişkenlik göstermektedir. MYK, bu
farkındalık çerçevesinde Sponsorları ile en mükemmel paydaşlığı ortaya koyabilmeyi
amaçlamaktadır. 

MYK, kulübümüzün denizci ruhunun korunması ve yelken sporuna en iyi hizmetin verilmesi
ilkelerine bağlı kalarak; faaliyet içeriklerinin Sponsorlarının ihtiyaçlarına göre karşılıklı mutabakat
ile oluşturulmasını hedeflemekte, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt
etmektedir. 

Sponsorluk önerimiz başlığı altında tanıtılan sponsorluk modellerinin içerikleri örnek amaçlı
verilmiş olup, nihai faaliyetler Sponsor ile beraberce tanımlanacaktır.

SPONSORLUK
ÖNERİMİZ



SPONSORLUK
KONULARI
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Yarış Sponsorluğu

Reklam Alanları Sponsorluğu

Ekipman Sponsorluğu

Alt başlıklara ayırdığımız konuların hepsini kapsamasıyla
Ana Sponsorluk iş birliği içine de girilebilir.



Sponsor adına düzenlenecek ilkbahar ve
sonbahar kupalarını içeren yat yarışı
organizasyonu,

Sponsor adına yıllık olarak düzenlenecek
Optimist, Laser ve önerilen diğer sınıflara açık
yelken yarışları organizasyonu,

Sponsor çalışanlarına yönelik takım ruhunu
geliştirici, aynı tip yelken tekneleri ile verilen
takım yarışı çalışmaları,

Kulüp binamız içerisinde üye ve misafirlere
yönelik stant kurulumu

Yarış Sponsorluğu





Sahil tesislerimizin dış cephesine reklam uygulamaları,

Kulüp binamızda reklam panosu kullanımı,

Sahil tesisimizde ve kulüp binamızda firmanın bayraklarının
asılması,

Kulüp binamız önündeki alan içerisinde yükseltilmiş platform
ile araç/ürün teşhiri,

Kulüp binamız içerisinde üye ve misafirlere yönelik stant
kurulumu,

Yelken teknelerimizin marka ile donatılması,

Sporcularımızın formalarında sponsor firmanın logosunun da
yer alması

Sponsor firmanın sosyal faaliyetlerinde kulüp kurallarına
uygun olarak etkinlikleri için kulübü kullanma hakkı ve indirim
uygulaması.

Reklam Alanları
Sponsorluğu



Sahil reklam panolarımızın bitişiğindeki
yürüyüş yolundan ortalama günlük beş bin ile
yedi bin kişi arasında tekil geçiş yapılmaktadır.
Sahil yolundan geçiş yapan araç sayısı ise
günlük  on bin ile on beş bin  arasında
değişmektedir.



Teknelerin marka ve görseller ile donatılması,

Sporcularımızın formalarında sponsor firmanın logosunun
yer alması,

Sponsor çalışanlarına yönelik takım ruhunu geliştirici, aynı
tip yelken tekneleri ile verilen takım yarışı çalışmaları.

Spor tesislerimizin ihtiyacı olan alt yapı ve üst yapı
malzemelerin.

Yelken eğitimimizi güçlendirmek için ihtiyaç olan tekne ve
donanımlarının alınmasıyla;

Ekipman
Sponsorluğu



 Sponsorluk Vizyonumuz

MYK ile Sponsorluk
bir yaşam stilini
konu alacaktır.

MYK ile Sponsorluk
marka değerinizi
arttıracaktır.

MYK ile Sponsorluk
paydaşınızın desteği
ile hakkınızdaki algıyı
kuvvetlendirecektir.

MYK ile Sponsorluk
Sosyal Sorumluluk
ihtiyaçlarınıza cevap 
verecektir.

MYK ile Sponsorluk
promosyon
faaliyetlerinize imkan 
sağlayacaktır.

Özgüven, mücadele,
dayanışma ve başarı
yelken sporunun
ruhudur

Özgürlük ve denizcilik;
bir yaşam stilidir

İstanbul’un başarılı
yelken kulübü ile
beraber çalışma

A+ tüketicilere
rahatlıkla ulaşma

Düzenlenecek sportif
ve sosyal içerikli
faaliyetler

Basında beraber yer
alma

Yelken sporunun
gelişimi adına
çocuklara, gençlere
imkanlar Kulübümüzün
ve Markanızın
yurtdışındaki
organizasyonlara
taşınması

Tesislerimizde, Sahil
Yolunda,
Caddebostan’da
Marka tanıtımı

Konulu uygulamalar ile
PR imkanı   



SPONSORLARIMIZ İLE
İLGİLİ GÖRSELLER















SPONSORLARIMIZ
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