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http://www.youtube.com/watch?v=9xvwERbxmOs


● Należy do gminy Tarnowo 
Podgórne - drugiej 
najbogatszej w Polsce, po 
Konstancinie Jeziornej.

● 20 minut od poznańskiego 
lotniska Ławica.

● 30 minut od ścisłego 
centrum.

● Bliska lokalizacja trasy 
ekspresowej S11.

Gdzie jest BWL?



● Pierwsze i jedyne pole 
golfowe typu links w 
Polsce.???

● Największą strefa 
treningowa w Polsce 
(ponad 1000m2 
powierzchni do puttowania 
i chippowania).

● 4 nowoczesne symulatory 
golfowych zapewniających 
naukę golfa także w 
sezonie zimowym.

CO WYRÓŻNIA BLACK WATER LINKS?

Jedyny w pełni ekologiczny obiekt 
golfowy w środkowo-wschodniej 

części Europy

Największa strefa treningowa 
w Polsce - ponad

12 ha 
powierzchni

Zaprojektowane przez Światowej 
Klasy Projektanta CASPARA 

GRAUBALLE, zaangażowanego 
m.in. w takie projekty jak Trump 
International Golf Links czy Royal 

Birkdale Golf Club



4 nowoczesne symulatory golfa, 
dające możliwość gry przez cały 

rok 

Przez wzgląd na swoje 
nietypowe warunki obiekt 

atrakcyjny dla golfistów nie 
tylko z Polski, ale także z całej 

Europy

Inne atrakcje zlokalizowane w bliskim 
sąsiedztwie (Country Park Pod Gajem, 
SPA Tarnowskie Termy, Ośrodek Jazdy 

Konnej Michałówka, Pałac w Jankowicach, 
Jezioro Lusowskie, Hamptons by Hilton)

DLACZEGO BLACK WATER LINKS JEST 
ATRAKCYJNE DLA GRACZY Z CAŁEJ EUROPY?



GOLF 365 DNI W ROKU
● 4 wykwalifikowanych trenerów ( 2 

posiada tytuł PGA Polska Qualified Golf 
Trainer) 

● Trenerzy dedykowani nauce gry na 
symulatorach golfowych (Trackman 
Certified Professional Level 2)

● Akademia golfa dla dzieci (U.S. Kids Golf 
Coach)

3000m2 strefy treningowej do krótkiej 
gry

6 dołkowe małe pole par 3

40 stanowisk na Driving Range



● Miejsce w którym sport spotyka 
się
z biznesem i rozrywką. 

● Zaoferowanie prestiżowej 
infrastruktury
umożliwiającej organizację
turniejów golfowych, eventów 
firmowych, imprez plenerowych 
a nawet wesel.

● Zaoferowanie bazy noclegowej
w partnerskich hotelach 
wysokiej klasy.

● Miejsce atrakcyjne nie tylko dla 
golfistów,
ale także dla okolicznych 
mieszkańców.

Miejsce atrakcyjnie nie tylko dla 
golfistów, ale także dla 

mieszkańców Tarnowa i okolic

LOREM
LOREM IPSUM

Organizacja eventów biznesowych, 
turniejów golfowych, imprez 

plenerowych 
a nawet wesel 

Baza noclegowa w partnerskich 
hotelach (Sheraton, Mercure, 

Hampton by Hilton)

BLACK WATER LINKS TO WIĘCEJ NIŻ GOLF



Golfiści to klienci idealni, mający jasno 
sprecyzowane potrzeby konsumenckie i 
wysokie zasoby finansowe

W przeciwieństwie do innych dyscyplin 
nie eliminuje ze względu na wiek, 
aktywni gracze to grupa od 10 do +70 
lat

Sport przy którym chętnie ogrzewają się 
najbardziej luksusowe marki Świata; 
np. Rolex, Porsche, Maserati, Louis 
Vuitton, Emirates Airlines

GOLF TO PASJA, 
KTÓRA NAPĘDZA 

DO DZIAŁANIA



Ulubiony sport prezesów firm i 
managerów wysokiego szczebla. W 
sezonie letnim bardzo wiele spotkań i 
ustaleń biznesowych odbywa się 
właśnie podczas rundy golfa!

Zrzesza coraz więcej osób ze 
środowiska show biznesu, np. Jerzy 
Dudek, Mariusz Czerkawski, Mateusz 
Kusznierewicz, Krzysztof Materna, 
Szymon Ziółkowski

Sport prorodzinny, w którego bardzo 
często zaangażowane są całe rodziny

Sport niezagrożony obostrzeniami 
związanymi z pandemią

GOLF TO PRESTIŻ 
I ELEGANCJA



Golfowa mekka w 
samym sercu Polski

● 675 rund golfa rozegranych 
tygodniowo.

● 2700 rund rozegranych 
miesięcznie.

● 6400 osób korzystających ze strefy 
treningowej miesięcznie.

675
Rund golfa rozegranych 

tygodniowo

2 700
Rund golfa rozegranych 

miesięcznie

3 000
Osób korzystających ze strefy 

treningowej miesięcznie

BLACK WATER LINKS W SERCU WIELKOPOLSKI



365 DNI KOMUNIKACJI
Współpraca partnera / sponsora z Black Water Links to co najmniej 
365 okazji do precyzyjnej komunikacji w roku prowadzonej przez 
profesjonalną agencję

● Kanały własne (Facebook, Instagram, Newsletter):
○ zasięg organiczny
○ zasięg płatny - reklamy (video i karuzela)
○ sponsorowane konkursy z nagrodami
○ wydarzenia w social mediach, relacje
○ wciąganie użytkowników w interakcje

● Kanały zewnętrzne:
○ grupy golfowe w social mediach
○ media branżowe/sportowe
○ media regionalne
○ interesariusze bezpośredni

● Wydarzenia związane z życiem pola: relacje foto/
video/ golf TV

● Wydarzenia związane z symulatorami Black 
Water LABS



BIZNES







Dziękujemy za uwagę

     GRUPA AFEKT 

sponsoring@black-water.pl


