
18-19

17-18

БК "Рівне"

У сезоні 2017-2018 рр. чоловіча команда з баскетболу  
зайняла IV місце у Вищій лізі, а жіноча - III місце у  
Суперлізі  

Результати сезону 17-18

Завдяки підтримці   
спонсорів,  
зусиллям команди  
та любові рівнян за  
ці два роки нам  
вдалося досягти  
значних  
результатів 

У минулому сезоні чоловіки зайняли II місце у Вищій лізі,  
а жінки - VI у Суперлізі 

Підсумки сезону 18-19

Ігри баскетбольних команд Рівного у домашньому залі  
щотижня відвідують в середньому 550 вболівальників 

Підтримка

Крім регулярних ігор баскетбольний клуб постійно  
проводить освітні та розважальні заходи, які  
популяризують баскетбол та розширюють спільноту  
вболівальників 

Просвітництво

Приєднуйтеся до  
спільноти БК  
"Рівне"! 



Охоплення аудитор� під час ігор та на 
інформаційних ресурсах БК "Рівне" 

500 чол.
середня к-сть людей під  
час ігор 

2 200 чол.
середня к-сть людей на місяць,  
які відвідують сайт клубу 

35 000 чол.
середня к-сть людей, які  
бачать пост БК на Facebook 

680 чол.
середня к-сть людей, які  
переглядають відео клубу на  
YouTube 

3 500 чол.
середня к-сть людей, які  
бачать пост БК у Instagram 

41 880 переглядів
середня кількість переглядів  
кожної одиниці контенту,  
яку поширює БК "Рівне" /



Кількість

Співпраця 2019-2020

Баскетбольний м'яч для офісу Спонсора з підписами гравців клубу Один м'яч

Ігрова футболка БК "Рівне" з прізвищем вповноваженого представника Спонсора Одна футболка

Запис телесюжету про початок співпраці зі Спонсором, урочисте вручення м'яча та форми Один захід

Розміщення логотипу Спонсора на афішах ігор На всіх афішах ігор

Оголошення подяки або інформац� Спонсора під час ігор Під час кожної гри

Промо-ролик Спонсора за участі команди БК "Рівне", поширення через інфоресурси БК "Рівне" Один ролик

Розміщення логотипу Спонсора на пресволі заходів клубу Під час всіх заходів

Розміщення інформаційної стійки або локац� Спонсора під час домашніх ігор 28 ігор

Передача Бази даних контактів вболівальників БК, та глядачів домашніх ігор 10 000 чол.



Географія виступів БК "Рівне"

Вартість  
спонсорського пакету  

- обговорюється  
індивідуально 


