CSM BUCUREȘTI

PREZENTARE
CSM
BUCUREȘTI

Despre club
SCOPUL CSM BUCURESTI îl constituie organizarea și administrarea de activități sportive, cu
prioritate pentru copii și juniori, prin dezvoltarea activității de performanță, selecția, pregătirea și
participarea la competiții interne și internaționale.

1. PROMOVAREA SPORTULUI DE MASĂ
a) promovarea practicării sportului de masă, ca instrument educațional și mijloc de menținere a
sănătății;
b) susținerea și încurajarea tinerilor/copiilor de a practica un sport sau orice alt tip de activitate
asociată cu activitatea fizică;
c) desfășurarea susținută a activității de popularizare a sportului prin inițierea, organizarea și/sau
participarea la evenimente cu mesaj sau caracter sportiv;

2. DEZVOLTAREA BAZEI DE SELECȚIE PENTRU ECHIPELE DE SENIORI ȘI
ECHIPELE NAȚIONALE PRIN CENTRUL DE COPII ȘI JUNIORI
a) asigurarea funcționării în cele mai bune condiții a activității sportive: inițierea, desfășurarea și
participarea la programe, acțiuni, competiții interne și internaționale;
b) depistarea, selecționarea și pregătirea tinerilor cu aptitudini pentru obținerea de înalte
performanțe în sport, asigurarea participării acestora la o viață sportivă organizată;
c) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport
reprezentată ca secție sportivă a clubului;
d) promovarea disciplinelor sportive existente în cadrul Clubului Sportiv Municipal București;
e) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor;
f) asigurarea condițiilor organizatorice și financiare pentru dezvoltarea jocurilor și competițiilor
sportive;
g) cultivarea spiritului de competiție și fair-play al viitorilor practicanți ai sportului de performanță;

3. SUSȚINEREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ
a) asigurarea funcționării în cele mai bune condiții a activității de performanță: desfășurarea și
participarea la acțiuni, evenimente, competiții interne și internaționale;
b) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor;
c) respectarea prevederilor specifice din normele și regulamentele federațiilor naționale și
internaționale;
d) asigurarea condițiilor organizatorice și financiare pentru dezvoltarea jocurilor și competițiilor
sportive;
e) sprijinirea activităților de studii și cercetări referitoare la activitatea sportivă;
f) acordarea de burse, premii și prime, organizarea de cursuri de specialitate în țară și strainatate;

4. PROMOVAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOR
SPORTIVE
a) asigurarea realizării veniturilor proprii ale clubului și utilizarea rațională a acestora, în
conformitate cu scopul clubului și cu respectarea prevederilor legale;
b) inițierea unor activități pentru atragerea unor potențiali sponsori, parteneri sau pentru vânzarea
spațiilor publicitare la evenimentele și acțiunile sportive;
c) producerea, editarea și difuzarea de materiale foto-video și alte asemenea activități legate de
activitatea sportivă;
d) reprezentarea clubului și al municipiului București la competițiile interne și internaționale;
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PROMOVĂM SPORTUL DE
MASĂ ȘI DE PERFORMANȚĂ

Campanii de promovare a sportului de masă
> 5000 de copii > 120 de profesori implicați > 70 de sportivi de la CSMB implicați

Campanii de promovare a sportului de performanță
> 4 posturi TV > 20 meciuri internaționale/an > 2000 de apariții media
Prezență constantă în competițiile interne și internaționale la toate disciplinele sportive

Participarea echipei feminine de handbal în
Champions League în fiecare an

Participarea echipei masculine de handbal în Cupele Europene

Promovare CSM București
Strategie de atragere a partenerilor din sectorul privat și obținerea de venituri proprii

Promovare CSM București
Prezență importantă în mediul online
@CSMBOfficial
Peste 60.000 de fani
Postări constante
Comunicare în timp
real
Conținut propriu
@csm_bucharest
Peste 15.000 de
fani
Postări zilnice
Conținut propriu

www.csmbucuresti.ro
Flux constant de știri
Informații despre toate secțiile
sportive

MULȚUMIM

Pentru mai multe informații accesați
www.csmbucuresti.ro

