
EKSPONERING OG
AKTIVERING



FACEBOOK
+ 352.000 unikke følgere

TWITTER
+ 46.000 unikke følgere

LINKEDIN
+ 10.000 unikke følgere

TV SEERE
+ 6 mio. seere pr. år.

INSTAGRAM
+ 189.000 unikke følgere

YOUTUBE
+ 1.700.000 visninger pr. år 

+18.000 abonnenter

TIKTOK
+ 1.200.000 visninger 

Mest sete: + 112.000.000 visninger
(Stigning 14% 21/22)

WEBSITE
+ 65.000 unikke besøgende pr. måned

NYHEDSBREV
+ 22.000 modtagere

FAN APP
+ 25.000 downloads

FCM NETVÆRKET
+ 700 virksomheder

FCM PANEL
+ 3.200 personer



Superligaen MCH Arena  /  Stor LED + Balkon LED + MEGA LED

STOR LED:
BALKON LED:
MEGA LED:

200 x 1,3 meter (1 minut pr. kamp hele sæsonen – 30 sek. pr. halvleg)
100 x 0,8 meter (1 minut pr. kamp hele sæsonen – 30 sek. pr. halvleg)
(1 minut pr. kamp hele sæsonen – 30 sek. pr. halvleg)

110.000,-
40.000,-
55.000,-



Superligaen MCH Arena  /  Lille LED + Storskærm

LILLE LED:
STORSKÆRM:

60 x 1,0 meter (1 minut pr. kamp hele sæsonen – 30 sek. pr. halvleg)
7,2 x 4,0 meter (4 visninger á 30 sekunder før kamp/i pausen i lounges og på stadion)

25.000,-
12.500,-



Superligaen MCH Arena  /  Skilt på 2. række

15,7 METER:
13,0 METER:
7,5 METER:
4,1 METER:
2,6 METER:

Pr. fast skilt i hele sæsonen
Pr. fast skilt i hele sæsonen
Pr. fast skilt i hele sæsonen
Pr. fast skilt i hele sæsonen
Pr. fast skilt i hele sæsonen

40.000,-
35.000,-
30.000,-
25.000,-
20.000,-



Superligaen MCH Arena  /  Diverse skilte

15.000,-
50.000,-

Skilt på sponsortribunen mod publikum (6 m)
Skilt bag mål (6 m)



Superligaen MCH Arena  /  3-D tæpper

110.000,-
75.000,-

3D-græsreklame (VV+HH)
3D-græsreklame (VH+HV)



Superligaen MCH Arena  /  3-D sidelinje carpets

40.000,-3D-sideline carpet



Superligaen Ikast  /  Banner på træningsanlæg

1.000,-Pr. løbende meter (min. 10 meter)



Superligaen MCH Arena  /  Dagens kampsponsor

DAGENS KAMPSPONSOR

• I nævnes som dagens kampsponsor i Loungen.
• Spisning og kamp for 10 personer.
• I modtager en fodbold signeret af FC Midtjyllands spillertrup.
•  Uddeling af brochurer/tryksager/Konkurrencer i Loungen
• Logo og budskab på dækkeservietter i Loungen.
• Annonce i kampprogram.
• Logo på forside af kampprogram.
• Eksponering på storskærme i loungen og på storskærme på MCH Arena.
• LED eksponering.
• Virksomheden nævnes som kampsponsor i stadionspeak.
• Eksponering af firmanavn/logo i FCM’s nyhedsbrev (Både B2B og B2C).
•  Eksponering af firmanavn/logo i forbindelse med kampens spiller på FCM’s sociale medier.
• Eksponering på ladestationer i 3 forskellige lounges på 6 skærme.
• FCM App: Fast banner med link på FCM-app i ugen op til kampen.
•  FCM App: Afsender på fanfordel (Lodtrækning, konkurrence eller voucher på FCM-app).
•  Kamprelevant opslag på FC Midtjyllands LinkedIn – ’’Tak til dagens kampsponsor’’.
• Yderligere aktivering efter aftale.

Du ”ejer” MCH Arena for en dag, og kun fantasien sætter 
grænser for din synlighed, aktivering og idé. 
Invitér 10 personer.

Kr. 30.000,- 
(FCK, BIF, AGF og slutspil kr. 50.000,-)




