Clubul de lângă inimă

OFERTA PUBLICITATE
COMPETIȚII
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Partener media: DIGISPORT.
Număr estimat de partide oficiale transmise pe TV: 19 meciuri/sezon.
Rating estimat: 1,5–2% target men’s all urban +18.
Suprafață expunere estimată: 85m liniari (~28 poziții bannere indoor rezervate)
Servicii de publicitate punctuale prin
intermediul instrumentelor de promovare
prezente la competițiile oficiale
considerate a fi pe teren propriu, în
organizarea CSA STEAUA.

Închiriere spaţiu pentru
promovare/publicitate perimetrală
și expunere tip backdrop spider:
- poziție banner, 300x100cm
- sticker box, 21x11cm

Clubul de lângă inimă
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Partener MEDIA în exclusivitate: TVR
Număr estimat de partide transmise pe TV: minim 12 meciuri/sezon.
Rating mediu de 1.2 (audiență medie de aproximativ 100.000 telespectatori).
Suprafață expunere: 400m liniari (67 poziții bannere pentru competiție
outdoor)

Închiriere spațiu outdoor teren central de rugby pretabil pentru:
- bannere 600x100cm pe inelul II publicitar, deasupra tribunei II
- structuri publicitare complexe, atipice – pe marginea terenului (cuburi, baloane,
prizme,etc.)
- branding 3D pe suprafața terenului de joc
- amplasare de produse (product placement)

Închiriere spaţiu pentru
promovare/publicitate, expunere
tip backdrop spider:
- sticker box, 21x11cm

Clubul de lângă inimă

HOCHEI PE GHEAȚĂ

Campionatul Național de Seniori + Cupa României
Una dintre cele mai vechi competiții naționale oficiale din sportul românesc,
campionatul național datează din 1925. Steaua deține cel mai important
palmares, având 41 titluri naționale.
Structura competiției: Sezon regulat – Play-off – Semifinale – Finale
Partener media pentru fazele superioare: DIGISPORT
Număr total de partide transmise pe TV: 20 meciuri

Închiriere spațiu
indoor la patinoarul
Cârța (Harghita)
pentru
promovare/publicitate,
pretabil pentru:
- colantare mantinele
- suprafața de gheață
- publicitate
perimetrală cu
bannere fixe
- panouri atipice
pentru indoor

Clubul de lângă inimă
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Competiția principală din polo, Superliga conferă titlul de
campioană națională a României și accederea în competițiile europene de
profil (Champions League și EURO Cup).
Partener media: DIGISPORT
Număr estimat de partide transmise pe TV: 27 meciuri dintr-un total de
48/sezon, în toate competițiile oficiale (56,25% pondere pe meciuri televizate)
Suprafață expunere: 33m liniari (11 poziții bannere pentru competiție indoor)
Închiriere spațiu outdoor
la bazinul de polo-înot
CSA STEAUA pentru
promovare/publicitate,
pretabil pentru:
- colantare geamuri
interioare
- colantare coloane, pereți
- publicitate perimetralã cu
bannere fixe
- panouri atipice pentru
indoor
- roll-up

!

Închiriere spaţiu pentru promovare/publicitate,
expunere tip backdrop spider:
- sticker box, 21x11cm

Oferta de publicitate la competiții se poate modula preferențial, în
funcție de cerințe.
021 413 60 07 int. 156
fax 021 413 09 61

0729 21 88 79
0727 34 01 24

marketing.sportiv
@csasteaua.ro

