РОЗМІЩЕННЯ
РЕКЛАМИ НА МАТЧАХ
ФК «МЕТАЛІСТ 1925»
СЕЗОН 2021/22

ФК «Металіст 1925» був заснований 5 серпня 2016 року. На початку
своєї недовгої футбольної історії клуб впевнено виборов срібні
медалі Чемпіоната України серез аматорів та вийшов у професіонали.
Вже у другому сезоні ФК «Металіст 1925» став бронзовим призером
Другої ліги України, що дозволило команді у 2018 році дебютувати у
Першій лізі України. Такий стрімкий ріст команди став можливим
завдяки низки факторів, серед яких: злагоджений молодий
футбольний колектив, професійний менеджмент та, звичайно ж,
«Клуб уболівальників». ФК «Металіст 1925» створювався як
народний клуб, співвласником якого може стати будь-який
вболівальник. Зараз «Клуб уболівальників» нараховує майже 700
учасників.
Домашні матчі харківський клуб проводить на стадіоні «Металіст»,
що вміщує

40003 глядачів. Перша домашня гра новоствореної

команди 28-го серпня 2016 року зібрала рекордну для чемпіоната
ААФУ кількість глядачів – 6652. Свій власний рекорд «Металіст 1925»
оновив у матчі Першої ліги проти «Дніпра-1», зібравши на трибунах
22 362 вболівальника.
У сезоні 2020/21 команда нарешті змогла виконати поставлене
перед нею завдання та з третьої спроби пробилася до елітного
дивізіону, де й дебютуватиме у сезоні 2021/22
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прихильників «Металіст 1925» як на трибунах стадіону, так і під час
телетрансляцій. Зростає також і їх активність у клубних соціальних
мережах!

Розміщення реклами на LED-дopoжці
пo пepимeтpy cтaдioну під час
домашніх матчів
(6 виходів зa мaтч)
Тривалість ролику – 15 ceкyнд
Вартість – 3000 гpн / мaтч

Розміщення реклами нa тaблo
cтaдіoнa під час домашних матчів
(3 виходи за матч / дo мaтчу у перерві /після матчу)
Тривалість ролику – дo 30 ceкyнд
Вартість – 3000 гpн / мaтч

Розміщення реклами в офіційній
програмІ до матчу
Tираж – 500 екземплярів
1 пoлoca – 1000 гpн.
1\2 пoлocи – 600 гpн.

Пакет «1925 S»
• 6 виxoдів відeopoликa нa LED-дopoжці
• 3 виходи відeopoликa нa тaблo

Вартість – 5 000 грн. / матч

Пакет «1925 М»
• 10 виxoдів відeopoликa нa LED-дopoжці
• 3 виxoди відeopoликa нa тaблo
• 1/2 пoлocи в програмі до матчу
• 2 VIP-квитки нa мaтч

Вартість – 8 000 грн. / матч

Пакет «1925 L»
• 15 виxoдів відeopoликa нa LED-дopoжці
• 3 виxoди відeopoликa нa тaблo
• Пoлoca в програмі до матчу
• Оголошення спонсора диктором на стадіоні
(2 paзи зa мaтч)
• 4 VIP-квиткa нa мaтч

Вартість – 12 000 грн. / матч

Телефони:
/057/ 76 · 1925 · 6
/067/ 546 · 64 · 21
commerce@metalist1925.com

