Спонсорська пропозиція ФСК “Буковина”
на сезон 2011-2012

Зміст
• Загальна інформація та події
• Спонсорські можливості
• Спонсорський пакет

Футбол – улюблена гра мільйонів
уболівальників в усьому світі протягом
багатьох століть. Особливе ставлення до
футболу в Україні і на Буковині.

ФСК “Буковина”:
• Рік заснування – 1958
• за підсумками сезону 2010/2011 років став
учасником Чемпіонату України з футболу
серед команд 1-ї ліги сезону 2011/2012

Місце проведення: Україна, м. Чернівці
Дата проведення: 1 коло 16.07.011-19.11.011
2 коло 24.03.012-30.05.012
Учасники:
18 футбольних команд з
усіх регіонів України
Ключова аудиторія: охоплює всі вікові та
статеві категорії

Комунікативні можливості
Чемпіонат України з футболу – унікальна можливість для
комунікації бренду з аудиторією.
 Матчі за участю ФСК “Буковина” мали найвищу
відвідуваність по Україні серед команд 2-ї ліги, що свідчить
про численну армію прихильників клубу;
 Очікувана відвідуваність матчів ФСК “Буковина” – 6-7 тис.
вболівальників за гру;
Заплановані трансляції матчів в прямому ефірі на обласному
телебаченні та в інтернеті;
 Додаткова глядацька аудиторія за рахунок студентів
чернівецьких вишів під час занять фізвиховання;
 Додаткова глядацька аудиторія за рахунок відвідувачів
стадіону “Буковина”, прихильників здорового способу життя

Пропозиції по розміщенню реклами:
• розміщення 2 рекламних

панелей вздовж поля (1х5
метрів);
• розміщення 2 рекламних
панелей на пірамідах за
воротами (1х5 метрів);
• розміщення рекламних
зображень на табло стадіону;
(4,9х6,9)

Розміщення рекламних панелей (1х5 метрів)
Пропонується розміщення 2-х
рекламних панелей. Вартість
розміщення: 4-5 тис. грн. за 1 коло;
8-10 при розміщенні впродовж
усього футбольного сезону
2011/2012 року.
Рекламні панелі можуть бути
виготовлені з використанням
широкоформатного друку, плівок
типу “оракал” на м’яких або
твердих ПВХ матеріалах. За
погодженням з клубом можливе
використання конструкцій з
металу.

Розміщення рекламних зображень на табло
За результатами досліджень і опитувань
спортивні табло на стадіонах є об’єктами
підвищеної уваги: вболівальників
цікавить скільки часу залишилось до
закінчення матчу, рахунок, автори голів.
Вартість розміщення: 10-15 тис. грн. за 1
коло; 20-25 при розміщенні впродовж
усього футбольного сезону 2011/2012
року.

Розміри рекламного поля на табло
4,5х6,0 м. Кількість рекламних полів – 2.
Зображення можуть бути виготовлені з
використанням широкоформатного
друку, плівок типу “оракал” на м’яких або
твердих ПВХ матеріалах.

Спонсорські пакети
ФСК “Буковина” зацікавлений у співпраці з усіма небайдужими до
виховання підростаючого покоління, спорту загалом і буковинського
футболу зокрема. Ми готові надати для розгляду різні спонсорські
пакети. Усі спонсори отримують додаткові переваги:
• Право на використання титулу “офіційного партнера” та “спонсора”
• Використання логотипу спонсору при виготовлені форми, гравців,
клубного одягу та аксесуарів;
• Використання логотипа спонсора на всій друкованій продукції(білети,
брошури, афіші і ті);
• Використання логотипів спонсора при оформлені стадіону;
• Розміщення логотипа на офіційному сайті ФСК ”Буковина”;
• Звіти по результатах чемпіонату в ЗМІ та на офіційному сайті ФСК
“Буковина”;
• Озвучення інформації про спонсора під час футбольних матчів;
• Додаткові можливості по бажанню клієнта.

Дякуємо за увагу!
Контактні дані: Фарбатюк Тетяна Миколаївна
тел. (050) 3740467, (098) 0638838
E-mail: takata@ukr.net

