OFERTA
E K S P O Z Y C J E S TA D I O N O W E / S P O N S O R M E C Z U

KIEDY LICZY SIĘ ZASIĘG...
Po awansie do Ekstraklasy potencjał ekspozycji reklamowych i działań promocyjnych Warty Poznań osiągnęły nowy wymiar.
Znacząco wzrosła też oglądalność meczów w TV – pojedynek
Warty Poznań z Piastem Gliwice obejrzało na żywo aż 260 tysięcy widzów! #WARTOwykorzystać ten potencjał, dlatego kierujemy
do Państwa ofertę ekspozycji statycznych oraz animacji wideo
(bandy LED), jak również możliwość promocji marki czy firmy jako
„sponsora meczu”.
Niniejsza prezentacja zawiera zestaw podstawowych informacji na
temat rozgrywek, transmisji, kibiców a także przykłady świadczeń
zawartych w ofercie. Jesteśmy otwarci także na inne rozwiązania –
bo WARTObudować.
Zapraszamy do współpracy!

Mecz piłkarski w TV

Przekaz:
• mecz live
• magazyn ligowy
• serwisy sportowe

Format:
plik mp4 / mov

Przekaz:
ekspozycja logo /
materiał + komunikat

Czas:
uzależniony od wyboru
opcji oferty

Usytuowanie ekspozycji
reklamowych oraz stanowisk TV

Kibice Warty Poznań

Kibice Warty Poznań według płci

MĘŻCZYŹNI

odstetek osób wśród
kibiców uczących się
na uczelniach wyższych

36 300 osób

KOBIETY

udział pracowników
średniego szczebla
wśród kibiców

8 956 osób

najwięsza grupa osób
wśród kibiców ma
45-54 lata

6 379 osób

2 240 osób

Sponsor meczu
Zapowiedź sponsora
w ramach komunikacji klubowej
(www, social media, mailing)

Bandy Led
4. minutowa emisja

Koszulka z meczu
wybranego zawodnika
z autografem

Cena pakietu:
10.000 zł netto

Ekspozycja LED

Nazwa pakietu

Minuty na LED-ach

Cena 1 minuty

Cena
pakietu

Pakiet MINUTA

1 minuta / mecz

3 000 zł netto

3 000 zł netto

Pakiet MINI

3 minuty / mecz

2 700 zł netto

8 100 zł netto

Pakiet MAXI

6 minut / mecz

2 500 zł netto

15 000 zł netto

Pakiet PREMIUM

9 minut / mecz

2 200 zł netto

19 800 zł netto

Pakiet MULTI

Powyżej 10 minut / mecz

2 000 zł netto

(animacja / video)

(animacja / video)

(animacja / video)

(animacja / video)

(animacja / video)

Uwaga:
Zaprezentowane ceny są wartościami netto. W przypadku innej propozycji współpracy nie
uwzględnionej w/w ofercie prosimy o kontakt z sugestią rozwiązania.

Ekspozycje statyczne nad sektorami
Możliwość wykupienia

Format tablicy

Ekspozycja logo
monochromatyczna

5 000 zł netto

wielkofrmatowej powierzchni
reklamowej.

(znak w bieli)

20 m kwadratowych.

ekspozycja miesięczna

Ekspozycja wielkoformatowa na trybunach
Możliwość prezentacji reklamowej

Widok

Reklama

Bardzo dobra ekspozycja

w przestrzeni trybun.

1
2

dwukolorowa
Wartość reklamy*

• sektory za bramką: 10.000 zł (2 mecze)
• sektory wzdłuż linii boiska: 8.000 zł (2 mecze)
*koszt produkcji nośnika (banneru) ponosi zamawiający.

za bramkami / wzdłuż linii boiska.

w przekazie telewizyjnym

Zapraszamy do współpracy
Warta Poznań S.A.
ul. Droga Dębińska 12, 61-555 Poznań
T: 506 434 084 | E: biznes@wartapoznan.pl

www.wartapoznan.pl
NOTA PRAWNA:
Niniejsza oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lub innych przepisów, a stanowi co najwyżej zaproszenie do prowadzenia rozmów i negocjacji. Wszystkie wykorzystane nazwy, koncepcje, logo, znaki i inne elementy mogące stanowić przedmiot praw autorskich, bądź pokrewnych lub innych prawnie materialnych są zastrzeżonymi elementami
chronionym i stosownymi przepisami i obowiązuje całkowity zakaz ich dalszego nieuprawnionego wykorzystania. Jednocześnie wskazujemy, że wszystkie informacje zawarte w ofercie są przekazywane
Państwu całkowicie poufne i prosimy ich nieujawnianie i nieprzekazywanie innym osobom (art.72 KC).

