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Polski siatkarz kubańskiego pochodzenia, jeden z najlepszych zawodników
na świecie, lider reprezentacji Polski.

Podczas meczu Polski z Serbią w Lidze Narodów pobił rekord świata w liczbie punktowych
serwisów – 13 asów. Wilfredo jest również autorem jednego z najszybszych na świecie
serwisów – podczas jednego z nich piłka osiągnęła 138 km/h. 28-latek ma na swoim
koncie takie osiągnięcia jak MVP Superpucharu Włoch (2019, 2020) czy tytuł najlepszego
przyjmującego Pucharu Świata (2019). Na co dzień gra we włoskim klubie Sir Safety
Perugia.

Źródło nadziei na sukcesy w nadchodzących latach – w tym obronę Mistrzostwa Świata w 
roku 2022.

WILFREDO LEÓN

TWARZE SPORTU

AMBASADOR MAREK ŚWIATOWEJ RANGI 
SIATKARZ

54 tys.

241 tys.

https://www.stor9.com/pl/
https://www.stor9.com/pl/
https://www.facebook.com/WilfredoLeonOfficial/
https://www.instagram.com/wilfredo_leon_official/?hl=pl


WILFREDO LEÓN

TWARZE SPORTU

ATL, SM

4F X WILFREDO LEÓN GALECO X WILFREDO LEÓN

Siatkarz we współpracy z marką 4F utworzył 
kolekcję treningową Golden Warrior. Oprócz 
wspólnej kolekcji Wilfredo przygotował plan 

treningowy, w którym przedstawił 
wykonywane przez siebie ćwiczenia. Efekty 

współpracy można zobaczyć m. in. na mediach 
społecznościowych zawodnika.

Wilfredo został ambasadorem marki Galeco –
producenta systemu rynnowego. Marka uznała 
siatkarza za osobę, która kieruje się podobnymi 
wartościami, jak firma. Kontrakt ambasadorski 

został zawarty na kilka lat.  



MOŻLIWE DZIAŁANIA: WILFREDO LEÓN

INNE DZIAŁANIA

UCZESTNICTWO W 
WYDARZENIACH SPECJALNYCH

AKTYWNOŚĆ W SOCIAL MEDIA AMBASADOR MARKI

Udział Wilfredo w wydarzeniach 
mających na celu świętowanie urodzin 
danej marki, spotkania z pracownikami 
czy w innych tego typu działaniach jest 

możliwy i z pewnością zapewni 
zwiększony wzrost lojalności wobec 

firmy.

Wykorzystanie profili w social 
mediach do dedykowanych 

postów, lokowania 
produktu, organizacji konkursów, 

serii contentowych
i szerokiego angażowania ich stałych 

odbiorców.

Współprace ambasadorskie wspierające 
start nowych produktów lub 

uwiarygadniające już 
istniejące. Wykorzystanie wizerunku i 
szeroka aktywność eventowa oraz SM.

https://www.stor9.com/pl/
https://www.stor9.com/pl/
https://www.stor9.com/pl/
https://p-programisci.pl/artykuly/video-page-wspolpraca-z-feeders/
https://p-programisci.pl/artykuly/video-page-wspolpraca-z-feeders/
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Wszystkie prezentowane pomysły, informacje oraz badania i dane zawarte w prezentacji, stanowią wartość autorską 

ARSKOM SPORT BROKERS SP. Z O.O., są poufne i nie mogą być udostępnianie, rozpowszechniane bądź realizowane bez 

pisemnej zgody ARSKOM SPORT BROKERS SP. Z O.O.


