EKSPONERING OG
AKTIVERING

Superligaen

STOR LED:
BALKON LED:
MEGA LED:

MCH Arena / 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

LILLE LED:
STORSKÆRM:

MCH Arena / 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)

25.000,12.500,-

Superligaen

Foyerskærm

FOYERSKÆRM
Få B2B-synlighed i foyeren på kampdage hvor mange fra det
midtjyske erhvervsliv har sin gang samt bliv set af gæster i
huset til hverdag på MCH Arena

EKSPONERING:
• 30 visninger á 30 sekunder før og efter kampen.
• Visninger i fast rul på ’’ikke-kampdage’’.

Kr. 50.000,-

Superligaen

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

MCH Arena / Skilt på 2. række

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

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

MCH Arena / Diverse skilte

15.000,50.000,50.000,-

Superligaen

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

MCH Arena / 3-D tæpper

110.000,75.000,-

Superligaen

3D-sideline carpet

MCH Arena / 3-D sidelinje carpets

40.000,-

Superligaen

Pr. løbende meter

Ikast / Banner på træningsanlæg

1.000,-

Superligaen

MCH Arena / Diverse

SOLGT

SOLGT

BOLDDRENGE PÅ
KAMPDAGE.

BORDE I
SPONSORLOUNGEN.

Eksponering på tøjet af 10 stk. bolddrenge/piger pr. kamp fra en FCM
samarbejdsklub.

Eksponering på toppen af 7 stk borde i
sponsorloungen på MCH Arena.

Kr. 20.000,Eksklusiv produktionsomkostninger.

Kr. 15.000,Eksklusiv produktionsomkostninger.

Superligaen

VIP Parkering

SOLGT
Beachflag 25-30 stk.
Skilte ved indkørsel til parkeringspladsen.
Navngivning på VIP Parkeringsplads (Invitationer, hjemmeside osv.).
Logo på parkeringskort.
Mulighed for yderligere aktivering på P-plads.
Kr. 95.000,-

Superligaen

MCH Arena / Dagens kampsponsor

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

• 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.

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

Superligaen

Half Time Hero

HALF TIME HERO
Fra midterlinjen sparkes der med mulighed for at ramme
ind i et lille mål, der er placeret på mållinjen. Et sjovt koncept
til aktivering af fans og gæster på stadion i pausen af
hjemmekampe i 3F Superliga.

MODEL:
Når sæsonen sparkes i gang, er der kr. 5.000,- i præmiepuljen. Såfremt en deltager rammer
ind i det lille mål, får man hele præmiepuljen. Hvis ingen af deltagerne rammer ind i det lille
mål, så går præmiepuljen videre til næstfølgende hjemmekamp og yderligere kr. 5.000,går ind i præmiepuljen. Altså, præmiepuljen stiger med 5.000,- pr. kamp, såfremt ingen
rammer.
Modellen betyder, at man efter få kampe kan dyste om en meget attraktiv præmiepulje,
hvilket skaber god energi for både deltagere og øvrige publikummer.

• Annonce i digitalt kampprogram.
• Omtale på MatchDay-landingpage på fcm.dk.
• LED-eksponering (3 lag) mens konkurrencen eksekveres.
• Omtale i artikel, når en vinder tager puljen.
• Deltagerne findes gennem aktivitet i app’en, hvori der også er eksponering.

Kr. 25.000,-

SOLGT

FCM KLUBSAMARBEJDET.

FCM Klubsamarbejdet

Infoskærm

INFOSKÆRM
Skab kenskab og få dine budskaber direkte ud til Danmarks
største klubsamarbejde som er bygget på et fundament af
162 regionale samarbejdsklubber.

HVAD BETYDER DET FOR HVERDAGEN?
Service og tilhørsforhold er nøgleordene for tiltaget med en infoskærm i din klub. Det giver
en overskuelighed for såvel medlemmer af klubben som for gæster og modstandere og
samtidig giver det mulighed for at vise det samarbejde, som I og vi har med hinanden.
DET KRÆVER IKKE SÅ MEGET - KUN LIDT TID:
Indholdet på infoskærmen er bygget op i et modulsystem, som det er let at navigere i.
Samarbejdsklubben råder selv over ca. 75% af skærmen, mens FCM / FCM Klubsamarbejdet sørger for indhold i et modul svarende til de sidste ca. 25%. Såfremt man ønsker at vise
FCM-modulet på klubbens egen hjemmeside, vil dette også være muligt.
Selve layoutet kan individualiseres til den enkelte samarbejdsklubs farver og både klubbens
eget og FCM Klubsamarbejdets logo bliver integreret heri.

Kr. 7.000,Ex. moms.

