Marek Konwa

Nazywam się Marek Konwa, urodziłem się 11.03.1990 r. w
Wilkanowie koło Zielonej Góry. Od kilku lat wyczynowo
uprawiam kolarstwo górskie i jestem reprezentantem kadry
narodowej w kolarstwie górskim.. Swoją przygodę ze
sportem rozpocząłem w marcu 2003 roku. Od tego czasu
sport jest nieodłączną częścią mojego życia
Moja przygoda z kolarstwem
Pierwszym wyścigiem były niewielkie zawody lokalne w
okolicach Zielonej Góry, w których zająłem drugie miejsce.
Dzięki wierze we własne siły pokonałem rywali
posiadających lepszy sprzęt i doświadczenie. Od tej pory
kolarstwo stało się moją pasją. Rozpoczynając regularne
treningi w klubie Trasa-Zielona Góra postawiłem sobie tylko
jeden cel - wygrywanie. Niedługo później zacząłem odnosić
pierwsze poważne sukcesy, w tym zwycięstwa w kolarskich
wyścigach krajowych. Dobre wyniki były znakomitą
motywacją do dalszych wysiłków.
Moim celem jest medal olimpijski
Obecnie rywalizuję z najlepszymi zawodnikami w Polsce i
na świecie. Wielokrotnie zostawałem mistrzem naszego
kraju w kolarstwie górskim i przełajowym.
Moim największym sukcesem jest zdobycie srebrnego
medalu Mistrzostw Świata w 2011 roku.
W najbliższych latach zamierzam całkowicie poświęcić się
karierze kolarskiej. Moim marzeniem i najważniejszym
celem jest zdobycie medalu olimpijskiego.

17 tytułów Mistrza Polski w
kolarstwie górskim,
przełajowym i szosowym.
Wielokrotny triumfator
Grand Prix Czesława Langa.
Olimpijczyk z Londynu 2012.

2014 – Elita
• Mistrz Polski w Kolarstwie Przełajowym
• Mistrz Polski w Kolarstwie Górskim
• Vce Mistrz Świata AMŚ MTB
• 14-te mce Mistrzostwa Europy
2012 – U23 – poniżej 23 roku życia
• 16 m Igrzyska Olimpijskie MTB - Londyn
• 18 m Międzynarodowym rankingu UCI CrossCountry
• 4 m Mistrzostwa Europy w kolarstwie górskim
- Moskwa
• 4 m Mistrzostwa Europy w Sztafetach MTB Moskwa
• 6 m Mistrzostwa Świata w kolarstwie
przełajowym – Koksijde
• Mistrz Polski w MTB
• Akademicki Mistrz Polski MTB - Przesieka

2011 – U23 – poniżej 23 roku życia
• Vice Mistrz Świata w kolarstwie górskim Champery
• 3 m klasyfikacja generalna Pucharu Świata
MTB
• Akademicki Mistrz Polski MTB – Przesieka
• Mistrz Polski w MTB
2010 – U23 – poniżej 23 roku życia
• II Vice Mistrzostwo Świata w kolarstwie
przełajowym - Tabor
• 6 m Mistrzostwa Świata MTB - Mont Sainte
Anne
• Vice Mistrz Polski w kolarstwie przełajowym
• Mistrz Polski w MTB
2009 – U23 – poniżej 23 roku życia
• 5 m Mistrzostwa Świata MTB - Canberra
• 5 m Mistrzostwa Europy w kolarstwie
przełajowym - Zoetemeer
• Vice Mistrz Polski w kolarstwie przełajowym
• Mistrz Polski w MTB 2008 - JUNIOR
• 4 m Mistrzostwa Świata w Sztafetach MTB Val di Sole
• 3 m Puchar Świata Przełaj Koksijde –
Hogerhide

Możliwości reklamy
Możliwości jakie daje współpraca z Markiem
są nie ograniczone. Wysoka aktywność na
portalach społecznościowych daje ogromne
grono odbiorców i możliwości promocyjne.
Cotygodniowe relacje z wyścigów, zgrupowań
umieszczane na stronie internetowej jak i
portalach informacyjnych sięgają kilkunastu
tysięcy odbiorców.
Liczne wywiady prezentowane przez telewizje
i radio nie tylko regionalne czy ogólnopolskie
lecz i międzynarodowe sięgają set tysięcy
odbiorców.

Współpraca z mediami
Narodowość Polska
Data urodzenia 11.03.1990
Wzrost 176 cm
Waga 66 kg
W grupach zawodowych od
2010
Moje zalety waleczność,
dążenie do wyznaczonego celu
Ulubione trasy takie, gdzie jest
mnóstwo technicznych
elementów np. Nove Mesto
Kontakt e-mail:
marek@marekkonwa.pl
Tel: +48 880 500 878

Logotypy sponsora na stroju
startowym oraz na każdym innym
elemencie

Możliwość umieszczania informacji, testów
produktowych na stronie jak i portalach
społecznościowych. Facebook 11.000
fanów, Twitter, strona www. etc.

Możliwość używania wizerunku Marka do
reklamy Państwa firmy jak i produktów.

Możliwość obrendowania samochodu.

Są to tylko przykłady możliwości jakie daje współpraca ze światowej klasy rozpoznawalnym
sportowcem. Marek jest otwarty na różne pomysły zaproponowane przez Państwa.
www.marekkonwa.pl | marek@marekkonwa.pl | +48 880 500 878

