За підтримки КМДА
ГС «Асоціація масового футболу Києва»
Комерційна пропозиція від 11.01.21

Шановні Партнери!

Настає час затвердження фінансових планів на 2021.
Запрошуємо до партнерства в масовому та пляжному футболі України/Києва.
Зроблена інвестиція в 2012-2020 створила благоустрій частини Долобецькому острові (Гідропарк,
пляж «Венеція») та інфраструктуру в центрі масового футболу Києва МІСТО СПОРТУ.
Це надає різні можливості для Партнерів, Рекламодавців, Спонсорів, а саме:
Оренда, участь в турнірі - чемпіонат Києва з масового футболу 6х6
22 гри в рік, щоп’ятниці/суботи або неділі
30 тренувань, 1 година, прайм тайм з 19.00 до 22.00 в будній день
Вартість опції для Орендатора 90 000 +ПДВ
Зовнішня реклама - локація рекламних носіїв Гідропарк, пляж Венеція, Долобецький острів, період
з 1 січня по 31 грудня 2021.

біг борд - 1 шт., 2.5 х 5 м.

сіті-лайти - 2 шт., 0,8 х 1,2 м.

рекламні щити - 6 шт., 1.25х8 м, розміщення на спорт майданчиках

співпраця не на ексклюзивних умовах

виготовлення реклами за рахунок партнера
Вартість опції для Партнера: 150 000 + ПДВ
Спонсорство турнірів:

спонсор чемпіонату Києва з футболу 6х6, сезон 2020/21, три ліги (перша/друга/третя), друге
коло, 32 команди, 11 турів, 164 матчів.

спонсор чемпіонату Києва з футболу 6х6, сезон 2021/22, чотири ліги (вища/перша/друга/третя),
перше коло, 44 команди, 15 турів, 250 матчів.

Спонсор KlitschkoCup2021 міжнародного турнір з футболу 6х6, 20-25 травня на честь дня
Києва, збірні команди

спонсор Кубок Незалежності 2021 національного турніру з футболу 6х6, 20-24 серпня, на
честь дня Незалежності України.

рекламні послуги з 1.01.21 по 31.12.21:
- лого на сайтах Міста Спорту, Асоціації масового футболу Києва
- 4 рекламних щита на стадіоні Гідропарк Арена, в зоні ТВ
- 61 транслсяція SETANTA,
- 40 трансляцый ТРК КИЇВ,
- 550 трансляцій YuoTobe Marakanaliga
- лого Спонсора на формі суддів,
- лого на афіші, розміщення роздягальні 10 штук
- участь представників Спонсора нагородження переможців
- лого Спонсора на п'єдесталі нагородження
- динамічна лого-заставка 3 сек на всіх відео контентах «Кращий гол» та «Підсумки матчу» в
Фейсбук/Телеграм/Ютуб – 650 показів в рік.
- співпраця на ексклюзивних умовах серед компаній ринку Спонсора
Вартість опції для Спонсора Турнірів: 250 000 + ПДВ
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Фан зона ЄВРО 2021 - з 1 червня по 15 липня, територія 2 тис. м/кв.,
- Led екран, 3х4, 100% брендинг під Спонсора
- комплексний звук, освітлення
- включення імені Спонсора в офіційну назву фан зони
Вартість опції для Спонсора фан зони: 350 000 + ПДВ
Реклама телебачення:
61 пряма трансляція на телеканалі SETANTA в Україні та Молдові
40 прямих трансляцій на ТРК КИЇВ
550 прямих трансляцій на ютуб каналі MarakanaLiga

Рекламний блок у всіх трансляціях:
 динамічна відео реклама 20 сек, по 5 сек до/після кожного тайму
 лого на екрані 20 сек, 10 сек перший і 10 сек другий тайм
 лого на формі Коментатора та Журналіста, які відкривають - працюють в трансляції – та
закривають кожну трансляцію.
 лого на брендволі в медіа ложе
Вартість опції для Спонсора трансляцій: 500 000 + ПДВ
Міжнародний проект:
відбірковий тур чемпіонату Європи пляжного футболу EBSL KYIV 20-25 липня, 4 збірні, в т.ч.
УКРАЇНА

Рекламні послуги:
6 рекламних щитів 1х5 метрів під час матчів турніру
6 трансляцій в Україні/Молдова на Сетанте,
6 трансляцій на світовому сайті BSWW
лого на формі збірної України,
статус: офіційний спонсор відбору ЕBSL KYIV 2021 пляжного футболу
Вартість опції для Спонсора: 500 000 + ПДВ

З повагою,
Сергій Харченко
097 570 38 56
Голова/генеральний менеджер ГС «Асоціація масового футболу Києва»
Почесний президент ГО Асоціація пляжного футболу України
Голова правління ВБО «Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголю»
Генеральний менеджер центру масового футболу Києва «Місто Спорту»
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