Didžiųjų Lietuvos ir užsienio įmonių parama formuoja didelę dalį Kauno „Žalgirio“ biudžeto, bet prie visos Lietuvos
komandos finansinio palaikymo įmonėms galima prisidėti ir mažesnėmis sumomis. Tam tikslui ir sukurtas Kauno
„Žalgirio“ Garbės Klubas. Kauno „Žalgirio“ Garbės Klubas – tai garbės klubas, vienijantis visus Kauno „Žalgirio“
gerbėjus, kuriems rūpi Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos sėkmė, veikla, sprendimai, būsimos pergalės.
Klubas apjungia gerbėjus, kuriems „Žalgiris“ – kur kas daugiau nei komanda.

Privilegijos įmonei
Įmonė tampa „Žalgirio“ Garbės Klubo nare ir taip ne tik prisideda prie
paramos Kauno „Žalgiriui“, bet ir teikdama paramą turi galimybę susimažinti
pelno mokestį („Žalgirio“ Garbės Klubas – paramą gauti galintis juridinis
vienetas).
Įmonių sąrašas pristatomas „Žalgirio“ namų rungtynių metu „Žalgirio“ arenoje
esančioje LED juostoje (bendrai įmonių reklamai skiriama mažiausiai 60 sekundžių
per rungtynes).

Įmonei suteikiama galimybė Klubo nariams siūlyti savo paslaugas ir taikyti nuolaidas
Klubo nariams. Įmonėms sudaromos galimybės bendradarbiauti tarpusavyje su kitomis
įmonėmis, esančiomis Garbės Klube.
Įmonei kartu su visais Garbės Klubo nariais suteikiama pirmenybė
pirmiesiems įsigyti „Žalgirio" sezono abonementus ir bilietus į rungtynes
išankstinės prekybos metu.

Įmonė gauna vardinę komandos nuotrauką su visos komandos
parašais.

Įmonės vardas skelbiamas viešame įmonių, tapusių Garbės Klubo narėmis,
sąraše - https://zalgirioklubas.lt/lt/naryste/imones-klubo-nares/

Privalumai įmonės atstovams
Įmonei skiriamos 5 Garbės Klubo nario pakuotės, kuriose – šalikas, ženklelis,
įmonės Garbės Klubo pažymėjimas bei narystę žymintis diplomas.

Įmonei tapus „Žalgirio" Garbės Klubo nare, 5 įmonės atstovams suteikiamos privilegijos:
jie gauna Garbės klubo informaciją kartu su nariais anksčiau nei kiti „Žalgirio" sirgaliai,
gali dalyvauti organizuojamuose uždaruose renginiuose, patekti pro atskirą, tik Klubo
nariams skirtą, įėjimą į areną renginio metu.
Prisijungia prie specialios klubo narių zonos internete www.zalgirioklubas.lt , taip
pat prie uždaros facebook Klubo grupės „Žalgirio“ Garbės Klubas ir dalyvauja
diskusijose, spėlionėse, užduoda klausimus žalgiriečiams ir komandos vadovams.

Narystės trukmė –

12 mėn.

Narystės mokestis įmonei

5 įmonės asmenys dalyvauja susitikimuose – su komanda sezono pradžioje,
su komandos vadovu metiniame Klubo narių visuotiniame susirinkime, su vyr.
treneriu sezono pabaigoje bei atvirojoje komandos treniruotėje prieš
atkrintamąsias.

5 įmonės asmenys turi galimybę stebėti „Žalgirio“ treniruotę.
Jie gali žaisti klubo narių komandoje draugiškuose krepšinio turnyruose, kuriai
vadovauja pats klubo prezidentas Modestas Paulauskas. Taip pat atstovauti Klubo
komandai, kuri žaidžia krepšinio mėgėjų C lygoje.
Ir, be abejo, smagiai leidžia laiką su bendraminčiais įvairiuose neformaliuose
renginiuose!

66,7 Eur/mėn.

Įmonės darbuotojui narystė

13,3 Eur/mėn.

