
            

 

 

 

                                                  МАРКЕТИНГ ПОНУДА 

 

Вођени идејом да се створи успешан привредни спонзорски пул,  

 ФК Радник за такмичарску сезону 2016/17 у Супер Лиги Србије, нуди 

могућност рекламирања компанија и малих и средњих предузећа и то кроз 

широку промо палету:          

  

Понуда рекламног простора на Градском стадиону у Сурдулици: 

1. Постављање фиксног паноа на Градском стадиону, испред трибина ( димензија 4 х 1м ) ; 

2. Постављање рекламних паноа на оградама стадиона и стубовима рефлектора ( платна 

димензија 4 х 1 м, односно 8 х 1,5м ) ; 

3. Оглашавање на клупама за резервне играче ; 

4. Оглашавање у простору за новинаре и микс зони стадиона ; 

5. Промотивни балони иза голова, односно на потезима између трибина ; 

6. Промоција производа компаније на улазима на стадион ( трибине, ВИП ложа,     

новинарска ложа ) ; 

7. Брендирање клупских просторија 

7. Закуп продајног простора на стадиону ( тезге, пултови...) ; 

8. Лого фирме ма банер табли у Press Centru стадиона. 

Рекламни простор на штампаним материјалима: 

1. Лого на официјелном програму за утакмицу 

2. Лого на улазницама 

3. Лого на промо материјалу клуба 



Рекламни простор на спортској опреми: 

1. Оглашавање фирме на клубском дресу: 

 - први тим           

 - омладинци          

 - кадети           

 - пионири 

2. Оглашавање фирме на клупској тренерци 

 - први тим           

 - омладинци          

 - кадети           

 - пионири 

3. Оглашавање фирме на зимским јакнама 

 - први тим           

 - омладинци          

 - кадети           

 - пионири 

Рекламни простор на интернет презентацији ФК“Радник“: 

1. Банер видљив на свакој страници 

2. Банер на страници Омладинска школа 

3. Спонзор WEB странице првог тима 

 

Уколико сте заинтересовани за неки од ових видова сарадње, или пак имате неки други 

предлог за Вашу и нашу сарадњу, моимо Вас да нас контактирате. 

Омогућићемо Вам максималну флексибилност у креирању маркетиншких пакета 

према Вашим жељама, потребама и могућностима. 

 

   Маркетинг и Пресс служба ФК „Радник“    

                        fkradniksurdulica@gmail.com 

      ПР Дејан Мирчев, +381 (64) 662 10 20 


