
ДУНАВ РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО



Благодарим Ви, че няма да разпечатате 
тази презентация.

Ние се стремим да оптимизираме нашия отпечатък върху природата като 
дигитализираме колкото се може повече аспекти от ежедневието на нашия клуб.  
Презентацията можете да намерите и като линк като последвате QR кода. 



ЗАЩО ДУНАВ?

1

2

Дунав като клуб и град Русе

Аудитория

3 Концепция на сътрудничеството



Защо Русе и защо Дунав?

1
Русе е един от петте най-големи града в България, както и сред населените места с най-голям дял на 
индустрията в икономиката. Градът е граничен и в близост до румънската столица Букурещ. Това го прави 
един от най-големите и атрактивни пазари в страната извън София.

2 Градът има големи традиции във футбола. Понастоящем е дом на един от най-големите клубове по 
членска маса в страната. 

3
Дунав има голям потенциал да привлича лоялни фенове, които не се влияят от дивизията, в която 
участва отбора, тъй като той е повече от просто футболен отбор, а символ на самия град. Често 
Дунав е пълнил своя стадион, дори и срещу неатрактивни съперници във Втора лига.

4
На национално ниво Дунав е „бранд неутрален“ клуб. Нашият клуб няма репутационни рискове от 
типа на дългогодишни вражди и съперничества, политически зависимости или наклонности. 
Организацията е напълно независима и действа като Сдружение в обществена полза с широка 
членска маса. 



Защо Русе и защо Дунав?

ТРЕТА ЛИГА
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ПЪРВА ЛИГА*

ПЪРВА ЛИГА

ПЪРВА ЛИГА

ПЪРВА ЛИГА

НАЙ-ПОСЕТЕНИТЕ МАЧОВЕ

Дунав е традиционно сред 
отборите с най-голяма фенска
маса в България в последните 
10 години, независимо от 
дивизията, в която играе. 
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*В Разград
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5 000



Нашите ценности

Младост и енергия
Ние сме клубът на младите хора. На 
всяко ниво – спортно и управленско 
даваме шанс на млади хора да 
реализират идеите си. 

В името на обществото
Дунав възпитава своите членове в 
любов към родния град, 
отговорност към обществото и 
активно участие в социални и 
благотворителни инициативи.

Мост между поколенията
В Дунав си дават среща различни 
хора от различни възрасти и 
социално състояние, за да съградят 
заедно нещо свое.

Извън шаблоните
Ние сме клуб, където ценим 
прогресивното мислене. Имате ли 
иновативна идея? Ще я 
реализираме заедно!



Нашият спортен проект

Основан на общностен принцип, Дунав е клуб, който уважава своите корени и 
черпи сили от общността около клуба. Ето защо Дунав е обърнат към младите хора 
на Русе и гради млад и амбициозен отбор, с който да изкачи на по-високо ниво. 
Една от основните мисии на Дунав е да задържа и привлича млади хора в града.

Проектът е дългосрочен, като целта в първия му етап е да се създаде боеспособен 
отбор за Втора лига и след това да се потърси завръщане и в елитното ниво на 
българския футбол. За тази цел ще е необходим и дългосрочен партньор, с 
помощта на когото да се осигури последователното изпълнение на поставените 
стратегически задачи.



Аудитория и профил

Достигане до уникални профили през основните социални платформи на клуба –
Facebook & Instagram. Съдържание на Дунав е достигнало до над 350 хиляди души в 
социалните платформи на клуба.



Аудитория и профил

Мъжете са близо 74% от аудиторията на клуба. Основните почитатели на клуба са от 
Русе, но клубът разполага и със значителна база и извън града основно от 
привърженици, емигрирали извън Русе



ФОРМАТИ

1 Рекламни формати



Плакати

Преди всеки мач клубът ни разпространява 
рекламни плакати на основни комуникационни 
точки в града. Голяма част от рекламната площ е 
отделена и на нашите основни 
спомоществователи. 

Базов пакет



Социално-значими събития

Клубът ни участва в редица социално значими 
събития в подкрепа на ученици или уязвими групи
от хора като такива с увреждания. В тези събития 
участваме като основен партньор, закупувайки 
рекламни пакети, които от своя използваме за 
популяризиране на нашите спонсори. 

Базов пакет



Реклама на стадиона

Клубът предлага рекламни позиции с размер 6x1, които се разполагат покрай терена 
(т.нар. „периметър реклама“). Това е ефективен начин за популяризиране на бранд, 
защото рекламите около терена често попадат в кадри на фотографи или по време на 
телевизионни излъчвания. 

Базов пакет



Онлайн позициониране

Базов пакет

Позициониране на логото на нашия спонсор на рекламните позиции в официалния уеб 
сайт на клуба fcdunav.bg



Спонсор – отбор ДЮШ

В школата на Дунав се състезават близо 
400 деца, които са разпределени в 20 
отделни формации.

Всяка от тези формации участва в 
съответни първенства и турнири. 
Предлагаме опция за основен партньор 
на отделна детско-юношеска 
формация, като логото на спонсора се 
позиционира върху Premium позиция
върху най-видимата част от екипа.

допълнително



Основен спонсор мъжки отбор

Позициониране на лого върху екипа на 
отбора (титулярен и резервен) на гърба 
на тениската над номера. 

Позицията е част от премиум пакет за 
втори основен спонсор.

premium



Интересни WEB формати и допълнителни рекламни площи

Съставът преди мач е един от най-рейтинговите 
постове, които се публикуват в страницата и най-
интересните за нашите почитатели.

Присъствието на спонсорско лого на този пост е
една от най-видимите рекламни позиции, с които 
разполагаме. 

Трябва да се отбележи, че тази рекламна позиция 
е сезонна и е налична по време на активния 
състезателен сезон, съответно се таксува на база 
постигнатите показатели:

> Reach
> Like
> Коментари
> Споделяния

допълнително



Спонсорско лого билети

допълнително

Позициониране на лого върху предната част от билетите за домакинските 
мачове на отбора.  



ПОБЕЖДАВАМЕ ЗАЕДНО


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19

