
Пропозиція щодо
співпраці з ФК Чернігів



Про нас

ФК Чернігів – професійний футбольний клуб, який
виступає в Першій лізі України. Головною 
особливістю нашого клубу є ставка виключно на 
чернігівців та вихованців чернігівського футболу. 
Дана філософія є унікальною як для України, так і для 
всього європейського простору. Крім того, клуб має
власний сучасний стадіон і дитячу футбольну школу.
За сезон ми проводимо близько 30 домашніх і виїзних
матчів – команда грає практично по всій території
України. Всі ігри транслюються на офіційному каналі
Професійної футбольної ліги YouTube.

Нам завжди говорили, що тільки з чернігівськими
футболістами у нас нічого не вийде, проте за два роки 
ми пройшли шлях від аматорського чемпіонату до 
Першої ліги України - другого за значимістю дивізіону
нашого футболу.



Наші можливості*

• понад 40000 відвідувачів спорткомплексу в рiк
• близько 4000 спортсменів, які регулярно 

займаються на Чернiгiв-Аренi протягом року
• понад 1500 тренувань, матчів та інших заходів в рiк
• понад 100 статей та понад 50 відеосюжетів з 

загальним охопленням 200000 осіб в рiк
• понад 150000 відвідувачів на сайті та офіційній

сторінці у Facebook в рiк
• більше 4 мільйонів автомобілів в рiк, що

проїжджають в безпосередній близькості від
спорткомплексу по трасі міжнародного значення

*статистика за 2017-2021 рр.



Де грає ФК Чернігів?

Географія проведення матчів
Першої ліги широка - це північ, 
центр та захід України. Таким 
чином, розміщуючи свій логотип 
на ігровій формі, ви отримуєте
рекламу в багатьох містах і 
областях нашої країни.



ФК Чернігів - надійний партнер

31 серпня ФК Чернігів приймав на 
своєму стадіоні матч III етапу Vbet
Кубка України з футболу. Проведення
матчу та реалізація всіх зобов'язань, 
накладених титульним партнером 
змагань - беттинговою компанією
Vbet - заслужила високу оцінку з 
боку Української Асоціації футболу 
(УАФ). 
З нами вже працюють такі компанії
як COLLAR - провідний в Україні
виробник товарів для тварин та 
найбільша в Чернігові мережа 
зоомагазинів «Кіт і Пес». 
Маємо досвід співпраці з з такими 
компаніями, як StarLife (страховий
посередник № 1 в Україні), 
металобаза СТВ, а також цілою
низкою телеканалів, місцевих
магазинів дверей, вікон, взуття, 
спортивних товарів.



• Ваш логотип на ігровій формі та екіпіровці команди
бачать тисячі футбольних уболівальників по всій
Україні

• Чернігів-Арена щодня приймає безліч змагань, таким 
чином, ваші рекламні банери постійно бачить
величезне число людей 

• Ваш логотип на передматчевих афішах, анонсах 
матчів та спеціальних рубриках у соцмережах, а також
квитках на матч побачать загалом понад 250 000 разів
протягом сезону

• Бути партнером найунікальнішого футбольного клубу 
України - престижно та почесно. Співпрацюючи з 
нами, ви допомагаєте розвитку чернігівського футболу 
і отримуєте велику кількість рекламних опцій, що
позитивно позначається на популярності вашого
бренду

Чому працювати з нами - це
вигідно?



Соцмережі ФК Чернігів

ФК Чернігів - медіа-проект, який
швидко розвивається. Ми дуже
активні в соціальних мережах, що
дозволяє кожен місяць
покращувати показники
охоплення публікацій і 
збільшувати кількість фоловерів. 
Таким чином, ваш логотип 
побачать тисячі користувачів.
Кістяк нашої аудиторії - особи від
18 до 44 років, це ті, хто
підписаний на наші соцмережі, 
приходить на матчі, дивиться 
прямі трансляції і користується
інфраструктурою Чернігів-Арени.



Показники медіа-ресурсів

• Найпопулярніший офіційний
блог на порталі ua.tribuna.com 
серед професійних футбольних
клубів України

• Перше місце за переглядами 
відео і друге – за кількістю
фоловерів у TikTok серед клубів
Першої ліги, один з найкращих
ТікТок-каналів українських
футбольних клубів за 
оригінальністю контенту

• Місце в топ-5 за кількістю
фоловерів Instagram та 
Facebook серед команд Першої
ліги



• Розміщення логотипу компанії на ігровій формі, а також лого на екіпіровці
(спортивні костюми, футболки для розминки, тренувальні манішки)

• Рекламний щит на футбольному полі (4 площини 1х6м, Чернігів-Арена і 
стадіон Юність)

• Лого на лавах запасних (4 шт, Чернігів-Арена і стадіон Юність)
• Лого на огорожі стадіону (1 площина 1,5х7,5м - розміщення за погодженням)
• Лого на вхідній групі головної будівлі (4 шт)
• Згадка в анонсах матчів (афіші, анонси в соцмережах, підсумки матчів, квитки 

на матч)
• Можливість представляти рубрики соцмереж «Кращий гравець матчу», 

«Інтерв'ю перед матчем», «Інтерв'ю після матчу», «Огляд матчу», «Головне 
про матч»

• Місце під лого на сторінках офіційного сайту ФК Чернігів і в соцмережах
• Презентація свого товару/послуги перед матчем і в перерві
• Право на використання статусу «Генеральний партнер 

ФК Чернігів»

Пакет «Генеральний партнер»

500 000 грн/рiк



Пакет «Титульний партнер»
• Рекламний щит на футбольному полі (дві площини 1х6м, Чернігів-Арена 

і стадіон Юність)
• Рекламний щит, розташований з боку проїжджої частини (дві площини

1х6м, Чернігів-Арена і стадіон Юність)
• Згадка в анонсах матчів (афіші, анонси в соцмережах, підсумки матчів, 

квитки на матч)
• Можливість представляти рубрики соцмереж «Кращий гравець матчу», 

«Інтерв'ю перед матчем», «Інтерв'ю після матчу», «Огляд матчу», 
«Головне про матч», «Цікаві факти» 

• Лого на лавах запасних (3 шт, Чернігів-Арена і стадіон Юність)
• Лого на огорожі стадіону (1 площина 1,5х5м)
• Лого на вхідній групі головної будівлі (2шт)
• Лого на формі клубу (центральне місце на грудях)
• Згадка в анонсах матчів (афіші, статті, соцмережі, квитки на матч)
• Місце під лого на офіційному сайті і в соцмережах
• Право на використання статусу «Титульний партнер ФК Чернігів»

300 000 грн/рiк



Пакет «Премiум-партнер»

• Рекламний щит на футбольному полі (2 площини 1х6м, 
Чернігів-Арена і стадіон Юність)

• Рекламний щит, розташований з боку проїжджої
частини (1 площина 1х6м, Чернігів-Арена і стадіон
Юність)

• Лого на лавах запасних (2шт)
• Лого на формі клубу (на спині або на рукаві - за 

погодженням)
• Згадка в анонсах матчів (афіші, анонси в соцмережах, 

підсумки матчів, квитки на матч)
• Можливість представляти рубрики соцмереж «Пряма 

трансляція», «Стартовий склад», «Гол дня», 
«Фотозвіт»

• Місце під лого на офіційному сайті і в соцмережах
• Право на використання статусу «Преміум-партнер ФК 

Чернігів»

150 000 грн/рiк



Пакет «Офіційний партнер»

• Рекламний щит на футбольному полі (1 
площина 1х6м, Чернігів-Арена і стадіон Юність)

• Лого на лавах запасних (2 шт, Чернігів-Арена і 
стадіон Юність)

• Згадка в анонсах матчів (афіші, анонси в 
соцмережах, підсумки матчів, квитки на матч)

• Можливість представляти рубрики соцмереж
«Фотозвіт», «Цікаві факти»

• Лого на офіційному сайті
• Право на використання статусу «Офіційний

партнер ФК Чернігів»

70 000 грн/рiк



Пакет «Партнер»

• Рекламний щит на футбольному полі (1 
площина 1х6м, Чернігів-Арена і стадіон Юність)

30 000 грн/рiк



Контакти

PR-менеджер ФК Чернігів
Олександр Гребенников

Тел. +380 93 013 54 48
alex.grebennikov99@gmail.com



Дякуємо за увагу!
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