


SZANOWNI PASTWO 
JeJest mi niezmiernie miło, iż moja oferta marketingowa na sezon 2018 trafiła 
włanie w Pastwa ręce! Chciałbym tym folderem podzieli się tym, czym 
zajmuję się na co dzie i zachęci do wspłpracy w przyszłym roku. Mam 
nadzieję, że niniejsza oferta wzbudzi Pastwa zainteresowanie na tyle, że 
będziemy mogli się spotka, porozmawia i kto wie, może nawiąza długoletnią 
wspłpracę.

SezonSezon 2017 był dla mnie drugim pełnym sezonem po zdaniu egzaminu na 
licencję żużlową. Byłem podstawowym juniorem ekstraligowego Włkniarza, 
startując w każdym meczu najlepszej ligi wiata. Wraz z drużyną zajęlimy 
piąte miejsce, a ja indywidualnie zdobyłem 19 punktw i 4 bonusy, w każdym 
meczu dorzucając co do dorobku drużyny. Wielu bardziej dowiadczonych 
juniorw było sklasyfikowanych niżej ode mnie. Na torze w bezporednich 
pojedynkach pokonałem m.in. Drużynowego Wicemistrza Polski - Andžejsa 
LebedLebedevsa, Młodzieżowego Indywidualnego Mistrza Polski z 2016 roku – 
Daniela Kaczmarka, a także Tobiasza Musielaka – Mistrza Europy Par i 
Maksyma Drabika – najlepszego juniora w kraju i na wiecie. Udowodniłem, że 
mniej dowiadczony junior, wcale nie musi wozi ogonw. Ponadto wraz z 
kolegami zdobylimy Drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorw, udowadniając 
naszą siłę. Indywidualnie w finale krajowych mistrzostw zdobyłem osiem 
punktw, co pozwoliło mi zają sme miejsce.

W sezonie 2018 czeka mnie sporo wyzwa, a przede wszystkim brzemię 
udwignięcia roli lidera zespołu do lat 21 w zespole Włkniarza Częstochowa. 
Wierzę, że sprostam wyzwaniu i będę przywoził wiele punktw w rozgrywkach 
drużynowych, zarwno w PGE Ekstralidze jak i zawodach młodzieżowych. 
Indywidualnie wyznaczam sobie rwnie ambitne cele, przede wszystkim 
zwycięstwo w Brązowym Kasku, a także jak najlepszy rezultat w: 
Indywidualnych Mistrzostwach oraz Pucharze Europy Juniorw, a także 
MiMistrzostwach Polski u21.

Zapraszam do zapoznania się z trecią mojej oferty. Zapewniam, że docenię 
każdy gest i chę pomocy. Odwdzięczam się walką na torze, do samego koca, 
bowiem nie ma dla mnie straconej pozycji oraz poza torem, bowiem kontakt z 
kibicem, partnerem, sponsorem, jest rwnie ważny co zdobywanie punktw.
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KLUBY W KARIERZE
UKS "SpeedUKS "Speedway" Częstochowa (2010 - 2014)
Stowarzyszenie CKM Włkniarz (2014 - 2015)
KSM Krosno (2015)
CKM Włkniarz Częstochowa S.A. (2016 - obecnie)
Holsted Tigers (2017)

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY MICHAŁA
SEZON 2017
I miejsce w DrużynI miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorw
V miejsce w PGE Ekstralidze
V miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych
VIII miejsce w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach Polski
VIII miejsce w Brązowym Kasku

SEZON 2016
III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych
III miejsce w MłodzieżIII miejsce w Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostwach Polski
IV miejsce w klasyfikacji generalnej Nice CUP 2016
IV miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach ląska Młodzieżowcw U23

SEZON 2015
V miejsce w turnieju o Puchar Prezydenta Rzeszowa
Debiut w rozgrywkach ligowych w barwach KSM-u Krosno

SEZONY 2013-2014 (80-125c)
I miejsce w Indywidualnych MiI miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski
I miejsce w turnieju o Puchar Prezydenta Częstochowy
II miejsce w Pucharze Polski Par Klubowych
II miejsce w turnieju Unijnych Talentw Europy
III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski
Tytul najlepszego zawodnika okręgu katowickiego PZM



MIEJSCA REKLAMOWE

Reklama na oszyciach motocykla

POZOSTAŁE
Reklama na ubraniach teamowych
Reklama na stronie internetowej - michalgruchalski.pl
Reklama w mediach społecznociowych
Reklama w mediach masowego przekazu (Internet, TV, radio, prasa, fotorelacje)
Wykorzystanie wizerunku zawodnika w celach promocyjnych
Udział zUdział zawodnika w akcjach promocyjnych
Udział zawodnika w imprezach firmowych
Inne, do indywidualnego ustalenia

Reklama na kombinezonie (klubowym i indywidualnym)



SPEEDWAY W MEDIACH
RyRywalizacja w rozgrywkach PGE Ekstraligi, a także turnieje Speedway Grand 
Prix i Drużynowego Pucharu wiata są transmitowane na żywo przez platformę 
nc+. Rozgrywki Nice 1. Ligi Żużlowej pokazuje z kolei telewizja Polsat oraz 
Eleven. Ponadto wiele imprez poza ligowych, począwszy od Indywidualnych 
Mistrzostw Polski po Brązowy Kask i turnieje młodzieżowe, towarzyskie można 
obejrze w Internecie za porednictwem SabmarTV.

WieleWiele o speedway'u znale  można także wrd licznych mediw sportowych 
lub stricte powięconych żużlowi. Relacje tekstowe z zawodw, fotorelacje czy 
pomeczowe wywiady znale  można m.in. w krajowych mediach jak np. 
SportoweFakty.wp.pl, eSpeedway.pl czy internetowym wydaniu oglnopolskiej 
gazety - PrzegladSportowy.pl czy też w lokalnych - CZ.INFO.pl, Radio FON, Życie 
Częstochowy. W Polsce wydawana jest także gazeta powięcona stricte 
żużlowy, ktra szczyci się swoim ponad dwudziestopięcioletnią tradycją czyli 
Tygodnik ŻużlTygodnik Żużlowy. Nie można zapomnie także o własnym serwisie rozgrywek 
PGE Ekstraligi - speedwayekstraliga.pl.

Sam zawodnik także obecny jest w Internecie za porednictwem swojej strony 
internetowej (www.MichalGruchalski.pl) oraz kanału social media w serwisie 
społecznociowym Facebook.com (fb.com/MichalGruchalskiRacing).
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