DIGITALE
MULIGHEDER

Digitalt

Man Of The Match

MAN OF THE MATCH
Unik aktiverings- og eksponeringsmulighed.

Som afsender på Man of The Match-afstemningen skaber du både aktivering af gæster på
stadion samt aktive brugere af FCM-app’en.
INDHOLD:
• Håndtering og distribution af materiale.
• Afsender på Man of The Match-afsteminng i FCM app’en.
• Aktivering på storskærme på MCH Arena i forbindelse med Man of The Match.
• Man of the Match billede på sociale medier efter hver kamp.
• Grafisk udvikling.
• Årlig rapportering.

EKSTRA:
• Logo i alle kamprelaterede nyhedsbreve B2B og B2C.

Kr. 50.000,-

SOLGT

Digitalt

Månedens Mål + Årets Mål

MÅNEDENS + ÅRETS MÅL
Unik og effektiv fan-relevant og- involverende content.

FC Midtjylland har vokset sig til en magtfaktor i dansk fodbold – også uden for banen
oplever vi markant fremgang i interessen for vores klub. Fremgangen er bl.a. skabt gennem
en øget indsats i relevant kommunikation ud mod fans og følgere af klubben.
INDHOLD:
• Udarbejdelse af grafisk udtryk.
• Håndtering og distribution af materiale.
• Eksponering på SoMe.
• Afstemning på FCM fan app.
• Artikel på app.
• Bannere på app.
• Årlig rapportering.

Kr. 50.000,Prisen gælder for én sæson.

SOLGT

Digitalt

On This Day Partner

ON THIS DAY PARTNER
FC Midtjyllands historie indeholder mange store og små
højpunkter – både om kampe, resultater, pokaler og frække
detaljer fra stjerner gennem tiden. Vi elsker at hylde historien,
og vores fans elsker at blive mindet om den.

Derfor kører vi gennem sæsonen en lang række tilbageblik under konceptet ”On This Day”.
Du kan blive afsender på konceptet – pakken indeholder:
1. Udarbejdelse af unik, grafisk ramme for konceptet.
2. Integration af partnerlogo i den grafiske ramme.
3. Produktion af indhold i form af film og billeder.
4. Distribution af materialet – film og billeder – på udvalgte sociale medier.
5. Årlig rapportering.

Kr. 30.000,-

SOLGT

Digitalt

Performance Center

TEAM- OG PLAYER STATS
Nå helt ud til alle dedikerede og nørdede fodboldfans.

Baseret på statistikker fra Opta, verdens førende udbyder af live performance
statistikker til bl.a. Premier League og Champions League, får vores gæster, fans og
brugere nu indsigt i bl.a;
• Expected Goals (xG).
• Heat map & Touch map.
• Passing Performance.
• Defense- and Attack Performance.
• Finishing Performance.
• Match Team Performance.
INDHOLD:
• Kontinuerlig produktion af opslag/SoMe.
• Kontinuerlig håndtering af statistikkerne.
• Eksponering (ticker) på matchcenter (Superliga + Pokal) webite + app.
• Eksponering (ticker) på spillerprofiler webite + app.
• Eventuelt SoMe-opslag med stats.

Kr. 50.000,-

SOLGT

Digitalt

Matchday SoMe Partner

MATCHDAY SoMe PARTNER
Det gælder som optakt til kampene via promovideoer,
på den officielle kampdagsgrafik og på kamphændelser i
løbet af kampene. Det er mål, udskiftninger og kampenes
resultater. Og denne pakke dækker såvel hjemme- som
udekampe.

INDHOLD: (SL + Pokal)
1. Udarbejdelse af unik grafik med integreret logo-eksponering.
2. Resultatgrafik på relevante sociale medier til alle kampe.
3. Matchday grafik: på relevante sociale medier til kampe.
4. Målgrafik på relevante sociale medier til alle kampe.
5. Udskiftningsgrafik på relevante sociale medier til alle kampe.
6. Arrivel/scene setter på relevante sociale medier til alle kampe.
7. Årlig rapport.

Kr. 200.000,Prisen reguleres efter sæson med
afsæt i afsluttende rapportering.

SOLGT

Digitalt

Transfer Partner

TRANSFER PARTNER
Når transfervinduet er åbent venter vi alle spændt.
Det er en periode med mange spekulationer og enorm
interesse. Som officiel Transfer Partner er du afsender på
offentliggørelse af alle spillere til Superliga-truppen.

INDHOLD:
1. Udarbejdelse af koncept grafik med partnerlogo integreret.
2. Afsender på alt relevant transfercontent ifm. offentliggørelser af nye spillere.
3. Unik grafik ved offentliggørelse af hver SL-spiller.
4. Afsender på første interview, hvis muligt, med ny SL-spiller – logo integreret + logo outro.
5. Afsender på interview med den sportslige sektor efter transfervinduet – logo integreret +
logo outro.
6. Vind en signeret trøje fra en signing + to VIP-billetter til MCH Arena (fan konkurrence på
relevante sociale medier).
7. Afsluttende rapportering.

Kr. 12.000,- pr. spiller
Prisen er eksklusiv eventuelle
udgifter til ekstern produktion.

Digitalt

Pre-Season Partner

PRE-SEASON PARTNER
Som officiel Pre-Season Name Partner er du afsender på
dækningen af FC Midtjyllands forberedelse til de officielle
kampe – vi dækker hele pre-season optakten, og du er med.

INDHOLD:
1. Udarbejdelse af koncept grafik med partnerlogo integreret.
2. Digital eksponering på startopstilling – SoMe, app og web.
3. Løbende indhold fra træningslejr + træningskampe.
4. Match-events – digital eksponering ved pause + fuld tid.
5. Live-produktion ved hjemmekampe + reklamerul (pausen) ifm. pre-season kampe, hvis
muligt og tilladt, inklusiv 90 minutters logo eksponering. I sæson 20 / 21 var der i snit
15.000 seere pr. kamp.
6. Årlig rapportering.

Kr. 100.000,- pr. år
Prisen er eksklusiv eventuelle
udgifter til ekstern produktion.

Digitalt

Europa Partner

EUROPA PARTNER
Vær med på hele rejsen, når vi kæmper om en plads
blandt de største europæiske klubber – som officiel Europa
Partner bliver du afsender på klubbens content omkring de
europæiske kampe.

1. Udarbejdelse af koncept grafik med partnerlogo integreret.
2. Digital eksponering på startopstilling – SoMe, app, web.
3. Digital eksponering ifm. offentliggørelse af truppen – SoMe, app og web.
4. Digital eksponering ved Pre-Match interviews på SoMe, app og web + logo outro.
5. Highlights i artikel på fcm.dk – logo integreret + logo outro.
6. Digital eksponering ved Post-Match interviews på SoMe, app, og web + logo outro.
7. Løbende gruppe-tabel / digital eksponering gruppe-tabel på SoMe.
8. Digital eksponering ved mål – udskiftninger – pause – fuld tid.
9. Årlig rapportering.

Kvalifikations-pakke Kr. 30.000,Champions League-pakke Kr. 150.000,Europa League-pakke Kr. 100.000,Conference League-pakke Kr. 80.000,Prisen er ex. eventuelle udgifter til ekstern produktion.

Digitalt

Video produktioner

FCM VIDEOPRODUKTIONER
Vores video-produktion binder klubben, fans, spillere, området og partnere sammen. Eftertragtet awareness, storytelling
og branding.

Når vi skal lave en videoproduktion, er der nogle grundlæggende steps,
vi sammen går igennem:
• Sparring & idé – RELEVANS!
• Storyboard og manuskript.
• Koordination/forberedelse.
• Produktion.
• Distribution.
• Rapportering.
MÅLGRUPPE:
Målgruppen defineres i planlægningen af produktionen. Her sætter vi fokus på, hvem der
skal kommunikeres til, og hvordan vi bedst gør det, samt definerer hvilke platforme der skal
aktiveres for at nå effektivt ud til målgruppen.
FCM når hvert år ud til millioner af personer på tværs af kanalerne – nationale TV-kanaler,
websites, SoMe, Fan App m.m.
UDBYTTE:
Video som kommunikationsform er voldsomt attraktivt for modtagerne – og derved også
oplagt at dyrke som afsender.

FCM dokumentar TV fra kr. 50.000,Partner-promotion fra kr. 25.000,Basis koncept-film fra kr. 10.000,Produktionerne afregnes efter en timepris a kr. 500,- ex. moms.
Timeprisen gælder ikke eventuelle eksterne produktions-leverandører.

NYHED

Digitalt

Sponsoreret indhold på fcm.dk

FCM.DK
Byg bro til en bred skare af FCM-følgere med sponsoreret
indhold. Et attraktivt medie for mere end 75.000 unikke
besøgende hver måned.

FREMGANGSMÅDE:
Vi tager dig igennem nogle steps i udviklingen af det sponsorerede indhold, således vi sikrer
maksimal relevant connection mellem de mange fans, og på den måde sikrer en positiv
oplevelse for alle aktører.
SPONSORERET INDHOLD:
• FCM leverer idé – fælles godkendelse.
• FCM koordinerer og laver praktisk plan.
• FCM producerer (video/tekst) – fælles godkendelse.
• FCM distribuerer indholdet efter aftale – indholdet bringes på fcm.dk,
sponsorerede opslag via sociale medier og evt YouTube (video).
• En måned på forsiden af fcm.dk.

Kr. 15.000,-

NYHED

FCM APP.

FCM App

Quiz / Afstemning

QUIZ/AFSTEMNING
En quiz eller en afstemning er en god måde at være afsender på en aktivitet, der engagerer
FCM-fans. Med app’ens segmenteringsværktøjer kan du nå ud til netop de personer/målgrupper, der er relevante for din virksomhed.
Formål = Kendskab og aktivering.

HVAD FÅR JEG?
Som afsender af en quiz eller afstemning bliver du eksponeret på følgende måde:

Bannervisninger
i nyhedsoversigt

Eksponering på
oversigt over
quizzer/afstemninger

Eksponering på
den enkelte
quiz/afstemning

Bannervisninger
på de enkelte
nyheder

KRAV/ANBEFALINGER:
Vi anbefaler at sætte en attraktiv præmie på højkant til vinderen/deltagerne, så brugerne
motiveres til at deltage i quizzen/afstemningen.

Kr. 5.000,+ moms pr. quiz/afstemning.
Prisen gælder for en periode på op til 10 dage.
Prisen forudsætter levering af klargjort materiale (se specifikationer).
Hvis du ønsker, at FC Midtjylland skal producere materialet for dig, koster dette 2.500 kr. + moms.
Prisen inkluderer følgende: Telefonisk brief, modtagelse af logo/farver/fonte,
layout/opsætning af bannere/billeder, én korrekturgang og godkendelse.

FCM App

Lodtrækning

LODTRÆKNING
Med en lodtrækning kan du udlodde eller være afsender på en præmie til app’ens brugere. De point, man optjener ved
løbende at bruge app’en, kan bruges til at købe lodder i lodtrækningen og dermed øge sin vinderchance.
Formål = Kendskab og aktivering.

HVAD FÅR JEG?
Som afsender af en quiz eller afstemning bliver du eksponeret på følgende måde:

Bannervisninger
i nyhedsoversigt

Eksponering på
oversigt over
lodtrækninger

Eksponering på
den enkelte
lodtrækning

Bannervisninger
på de enkelte
nyheder

KRAV/ANBEFALINGER:
Vi anbefaler at sætte en attraktiv præmie på højkant til vinderen, så brugerne motiveres til
at deltage i lodtrækningen om præmien.

Kr. 5.000,+ moms pr. lodtrækning
Prisen gælder for en periode på op til 10 dage.
Prisen forudsætter levering af klargjort materiale (se specifikationer).
Hvis du ønsker, at FC Midtjylland skal producere materialet for dig, koster dette 2.500 kr. + moms.
Prisen inkluderer følgende: Telefonisk brief, modtagelse af logo/farver/fonte,
layout/opsætning af bannere/billeder, én korrekturgang og godkendelse.

FCM App

Rabatkupon til webshop

RABATKUPON TIL WEBSHOP
Med en rabatkupon til din webshop kan du tilbyde en rabat til en segmenteret målgruppe blandt app’ens brugere og
dermed tiltrække potentielle nye kunder. Rabatkoden oprettes i jeres egen webshop og sendes ud til målgruppen gennem
app’en. Du bestemmer selv, hvor mange gange rabatkuponen må indløses og hvor lang tid, den skal gælde.
Formål = Kendskab, leadgenerering og salg.

HVAD FÅR JEG?
Som afsender af en quiz eller afstemning bliver du eksponeret på følgende måde:

Bannervisninger
i nyhedsoversigt

Eksponering på
den enkelte
rabatkupon

Eksponering på
oversigt over
rabatkuponer
Bannervisninger
på de enkelte
nyheder

Ikke indløst

KRAV/ANBEFALINGER:
Vi anbefaler at give en markant rabat eller et attraktivt tilbud, så målgruppen motiveres til at
indløse rabatkuponen i webshoppen.

Indløst

Kr. 5.000,+ moms pr. rabatkupon
Prisen gælder for en periode på op til 10 dage.
Prisen forudsætter levering af klargjort materiale (se specifikationer).
Hvis du ønsker, at FC Midtjylland skal producere materialet for dig, koster dette 2.500 kr. + moms.
Prisen inkluderer følgende: Telefonisk brief, modtagelse af logo/farver/fonte,
layout/opsætning af bannere/billeder, én korrekturgang og godkendelse.

FCM App

Rabatkupon til butik

RABATKUPON TIL BUTIK
Med en rabatkupon til din butik kan du tilbyde en rabat til en segmenteret målgruppe blandt app’ens brugere og dermed
tiltrække potentielle nye kunder. Rabatkuponen indløses ved at ekspedienten eller kunden ”swiper” på telefonen i butikken.
Kun ubrugte rabatkuponer kan ”swipes”, og dermed er ekspedienten sikker på, at rabatkuponen ikke kan bruges flere gange.
Formål = Kendskab, leadgenerering og salg.

HVAD FÅR JEG?
Som afsender af en quiz eller afstemning bliver du eksponeret på følgende måde:

Bannervisninger
i nyhedsoversigt

Eksponering på
den enkelte
rabatkupon

Eksponering på
oversigt over
rabatkuponer
Bannervisninger
på de enkelte
nyheder

Ikke indløst

KRAV/ANBEFALINGER:
Vi anbefaler at give en markant rabat eller et attraktivt tilbud, så målgruppen motiveres til at
indløse rabatkuponen i butikken.

Swipe for indløsning

Kr. 5.000,+ moms pr. rabatkupon
Prisen gælder for en periode på op til 10 dage.
Prisen forudsætter levering af klargjort materiale (se specifikationer).
Hvis du ønsker, at FC Midtjylland skal producere materialet for dig, koster dette 2.500 kr. + moms.
Prisen inkluderer følgende: Telefonisk brief, modtagelse af logo/farver/fonte,
layout/opsætning af bannere/billeder, én korrekturgang og godkendelse.

FCM App

Bannervisning

BANNERVISNING
Med bannervisninger i app’en kan du få præsenteret dit budskab for brugerne af app’en på nyhedsoversigten og på de enkelte nyheder. App’ens segmenteringsværktøjer gør det muligt at nå ud til netop de personer/målgrupper, der er relevante for
din virksomhed.
Formål = Kendskab og webbesøg.

HVAD FÅR JEG?
Som afsender af en quiz eller afstemning bliver du eksponeret på følgende måde:

Bannervisninger
i nyhedsoversigt

Bannervisninger
på de enkelte
nyheder

KRAV/ANBEFALINGER:
Vi anbefaler at lave bannerne med ét klart og tydeligt budskab, der hurtigt kan afkodes hos
brugerne, og som opfordrer til en konkret handling.

Kr. 5.000,+ moms pr. 10.000 bannervisning
Prisen gælder for en periode på op til 10 dage.
Prisen forudsætter levering af klargjort materiale (se specifikationer).
Hvis du ønsker, at FC Midtjylland skal producere materialet for dig, koster dette 2.500 kr. + moms.
Prisen inkluderer følgende: Telefonisk brief, modtagelse af logo/farver/fonte,
layout/opsætning af bannere/billeder, én korrekturgang og godkendelse.

