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KODĖL FUTBOLAS?
Pasaulyje populiariausias sportinis žaidimas.

Futbolas žaidžiamas net 209 šalyse. Daugumoje jų – be konkurencijos
populiariausia sporto šaka.

Tai milžiniška atskira verslo industrija.

Didžiulė pagal apimtis ir pelningumą verslo industrija su milijonine
klientų auditorija visame pasaulyje.

Tai visais laikais pelninga investicija.

Net ir didžiųjų ekonomikos krizių laikais futbolo verslo industrija tik
dar labiau augo.

Milžiniškas ekonominis potencialas.

Šiandien jau yra klubų, kurių biudžetas pranoksta atskirų valstybių metinius
biudžetus. Ir tokių klubų skaičius nuolat auga.

Partnerystė su futbolu padeda pasiekti rinkodaros,
pardavimų augimo ir socialinius tikslus.

Padidinti prekės ženklo žinomumą, lojalumą, pardavimus, vykdyti
efektyvų socialinį projektą ar suteikti paramą atskirai bendruomenei.

AR JŪS TO NENORĖTUMĖTE
KAIP SĖKMINGAS VERSLININKAS?

KODĖL FUTBOLAS IR JŪSŲ PREKĖS
ŽENKLO PARTNERYSTĖ?
Kai prekinis ženklas remia arba susijęs su futbolu,
jis nuolat matomas futbolo sirgaliaus.
Jūsų prekės ženklas tampa teigiamų emocijų dalimi sirgaliaus
atmintyje.

Reklamos aksioma sako, jog emocijos ir, ypač
teigiamos, padeda įsiminti reklamą.
Tai padeda potencialiam vartotojui įsiminti Jūsų prekės ženklą ar
reklaminę žinutę, ir taip padidinti pardavimus savaime iš savęs...“.
”

Jūsų prekės ženklo buvimas šalia mėgstamos
futbolo komandos sirgaliaus akyse formuoja ilgalaikį lojalumą.
Kas neabejotinai užtikrina ilgalaikius ir pakartotinus pardavimus.

TAI TIKRAI PATIKTŲ NE TIK JŪSŲ VERSLO
PARDAVIMŲ VADOVUI, BET IR JO SAVININKUI...

KODĖL PARTNERYSTĖ
SU VAIKŲ FUTBOLU?
Futbolą žaidžiančių vaikų skaičius Lietuvoje – didžiausias tarp
visų sporto šakų atstovų.

Remiantis LFF pateiktais skaičiais, nuolatinėje organizuotoje futbolo veikloje
dalyvauja per 21 tūkst. vaikų nuo 5 iki 18 m.*

Pasiekdami futbolą žaidžiančius vaikus, reklamine žinute
kartu pasiekiate ir jų šeimų auditorijas.

Vaikus iki 12 metų, ypač didesniuose šalies miestuose, į futbolą paprastai
vežioja jų tėvai. Jie stebi varžybas, lydi išvykų į turnyrus metu, jiems futbolas
tampa laisvalaikio dalimi.

Apie vaikų futbolo rezultatus ir aktualijas nuolat rašo
specializuoti futbolo ir sporto, taip pat regioninės žiniasklaidos kanalai.
Sporto žiniasklaidos pasiekiama auditorija šalyje skaičiuojama per 220 tūkst.

Remdami aktyvų vaikų užimtumą formuojate įmonės
kaip socialiai atsakingos, besirūpinančios vaikų sveikata
ir gerove įvaizdį.
Parama vaikams rodo Jūsų verslo socialinę atsakomybę ir neabejingumą jus
supančiai bendruomenei.
*skaičiuojant LFF ir LVJFA vykdomų projektų: šalies čempionatai, Futboliukas darželiuose“,
”
Pradinukų lyga“, Golas“ ir Lady golas“ mokyklose. (2017 m. rugsėjo duomenys).
”
”
”

KODĖL PARTNERYSTĖ SU BALTIJOS
FUTBOLO AKADEMIJA (BFA)?
Akademija, kuri yra subūrusi itin aktyvią ir gausią narių, tėvų
ir futbolo sirgalių bendruomenę.
Burti futbolo bendruomenę – vienas iš BFA tikslų, kurį akademija sėkmingai
įgyvendina.

bendruomeniška“ akademijos vizija.
”Gausią futbolo bendruomenę subūrusi viena pažangiausių futbolo akademijų
”Baltijos šalių regione, nuolat išugdanti aukšto sportinio meistriškumo
futbolininkus, gebančius nuolat rungtyniauti pajėgiuose Lietuvos ir užsienio
klubuose, taip pat šalies jaunimo ir suaugusiųjų rinktinėse“.

Akademija, kuri savo veiklą grindžia šiuolaikinio futbolo
verslo vadybos principais.

Akademija vienintelė Lietuvoje turi pilną ugdymo piramidę“- joje vaikai nuo 5 iki
” (nuo 2018 m. pavasario), nuosava
18 m., šalies čempionato II-os lygos klubas
sporto bazė (nuo 2018 m. rudens) Vilniuje.

Akademija, kuri pasisako už abipusiai naudingą partnerystę
ir atvirumo principais grįstą bendradarbiavimą su verslo partneriais.

Akademija, kuri vaidina reikšmingą vaidmenį šalies jaunimo
futbolo vystyme ir yra svarbi aukšto sportinio meistriškumo futbolo

žaidėjų rengime bei vaikų aktyvaus užimtumo organizavime Vilniuje.

KARTU
SVAJONES
LINK

BFA NARIŲ PIRAMIDĖ IR
BENDRUOMENĖS STRUKTŪRA
Pagal turimų narių vaikų skaičių – viena iš dviejų didžiausių futbolo akademijų šalyje.
Akademijos organizuojamus futbolo užsiėmimus lanko per 700 vaikų (2018 m. sausio mėn. duomenys).

VAIKAI

VAIKŲ TĖVAI

>700

>1300

FUTBOLO
GERBĖJAI

TRENERIAI,
ADMINISTRACIJOS
DARBUOTOJAI,
SAVANORIAI

>500

>20

II lygos klubas, kuriame
žaidžia gabiausi 16-18 m.
futbolininkai
30 VAIKŲ
Vaikų nuo 12 m. grupės,
orientuotos į meistriškumą
ir masiškumą –
PER 200 NARIŲ
Vaikų iki 12 m. grupės,
orientuotos į masiškumą
APIE 500 NARIŲ

BFA TRENIRUOČIŲ VIETOS – PLATUS TINKLAS
IR PASIEKIAMUMAS KIEKVIENAM VILNIEČIUI

”

Fabijoniškių“ mokyklos stadionas,
P. Žadeikos g. 2

Dengta arena Sportima“,
Ąžuolyno” g. 5

Ryto“ progimnazija,
”Gerbutavičiaus g. 9

A.Puškino mokykla,
Gabijos g. 8

Ozo“ gimnazija,
” Ozo g. 39

”

Šilo“ gimnazija, A. Mickevičiaus g. 9,
Juodšiliai, Vilniaus raj.

BFA BENDRUOMENĖS
AUDITORIJŲ APRAŠYMAS
Futbolo užsiėmimus lankantys vaikai per 700 vaikų:

Nuo 5 iki 18 m. amžiaus, gyvenantys Vilniuje ar Vilniaus
priemiesčiuose, mėgstantys futbolą kaip nuolatinį aktyvaus
laisvalaikio užsiėmimą, lankantys mokyklas ar darželius.

Vaikų tėvai – per 1300 asmenų:

27-55 metų, gyvenantys Vilniuje ar priemiesčiuose,
vidutinės ir didesnės pajamos, socialiai aktyvūs,
prijaučiantys sportui ar aktyviam laisvalaikiui, aktyviai
pramogaujantys, aktyviai besinaudojantys socialiniais
tinklais kaip bendravimo priemone.

BFA treneriai, administracijos darbuotojai,
savanoriai, draugai, futbolo gerbėjai –
per 500 vilniečių auditorija.

GALIMI PARTNERYSTĖS LYGIAI AKADEMIJOS
INVESTUOTOJUI, PARTNERIUI, RĖMĖJUI

nuo
30000€

Investuotojo naudos ir įsipareigojimų paketas

nuo
12000€
metams

Akademijos Generalinio rėmėjo rinkodaros
paslaugų paketas

nuo
1900€
metams

Akademijos Rėmėjo, Techninio rėmėjo,
Pardavimų partnerio paslaugų paketas
Individualus pasiūlymas Jūsų verslui – po išsamios Partnerio poreikių
analizės, norimų pasiekti tikslų deklaravimo ir biudžeto galimybių.

AKADEMIJOS GENERALINIO
RĖMĖJO GAUNAMA VERTĖ
Galimybė pasiekti Akademijos bendruomenės auditoriją
IŠSKIRTINĖJE reklaminėje pozicijoje – pasiekiama per

2,5 tūkst. narių.

Galimybė pasiekti šalies jaunimo futbolo auditoriją – per 21 tūkst.

futbolininkų + apie 10 tūkst. sirgalių auditorija.

Galimybė pasiekti šalies sporto žiniasklaidos auditoriją – per

220 tūkst. skaitytojų auditorija.

Tiesioginiai pardavimai Akademijos bendruomenei.
Puikus socialinis projektas su vaikais ir įmonės įvaizdžio
kaip socialiai atsakingos įmonės formavimas.

Parama savai bendruomenei - tarp Jūsų įmonės darbuotojų

gali būti ir BFA bendruomenės narių. Parama parodys jūsų verslo
dėmesį ir bendruomenės svarbą asmeniškai.

Emocinė nauda. Svariai prisidėsite prie futbolo vystymo šalyje

ir patirsite begalę teigiamų emocijų kartu su mūsų bendruomenės
nariais.

AKADEMIJOS BENDRUOMENĖS AUDITORIJA
PASIEKIAMA IŠSKIRTINĖJE POZICIJOJE
Prekinio ženklo reklama ant visų akademijos narių, trenerių, personalo aprangos
priekinės dalies;
Reklama (tentai, vėliavos, skydai, stovai) treniruočių, varžybų vietose;
Turnyrų pavadinimai rėmėjo prekinio ženklo vardu;
Dalinamoji reklaminė medžiaga nariams, jų tėvams, varžovams;
Asmeniniai pardavimai narių tėvams (el. laiškai, telefoniniai pardavimai, tiesioginiai
susitikimai);
Kaip Generalinio rėmėjo paminėjimas visoje akademijos vidinėje komunikacijoje
(interneto svetainė www.bfavilnius.lt, Facebook ir YouTube paskyros);
Kaip Generalinio rėmėjo paminėjimas visoje akademijos vykdomoje
išorinėje komunikacijoje (nuolatiniai pranešimai spaudai ir inicijuojami
straipsniai žiniasklaidoje);
Pristatymas išskirtinėse pozicijose akademijos bendruomenės ir personalo
renginių metu, taip pat užsienio partneriams;
Pristatymai išskirtinėse pozicijose akademijos organizuojamų vaikų stovyklų
metu, pardavimai stovyklų dalyviams;
Kitos formos, priemonės, idėjos...
Išskirtinumas kitų akademijos partnerių rate – tik viena Generalinio rėmėjo
pozicija.

AKADEMIJOS BENDRUOMENĖS AUDITORIJA
VIDINĖS KOMUNIKACIJOS KANALAIS
Kaip Generalinio rėmėjo pristatymas akademijos vidinėje komunikacijoje: interneto

svetainė www.bfavilnius.lt, Facebook ir YouTube paskyros.

Akademijos bendruomenės atstovai aktyviai bendrauja socialiniuose tinkluose.
Akademijos paskyra Facebook turi per 2300 nuolatinių sekėjų.
Interneto svetainė www.bfavilnius.lt per
mėn. sulaukė 27 630 apsilankymų.
(2018 m., vasario mėn. duomenys).

DĖKA PARTNERYSTĖS – PER 21 TŪKST.
FUTBOLININKŲ + APIE 10 TŪKST. SIRGALIŲ TG
Akademijos komandos (nuo 2012 iki 2000 m. gimimo vaikų)
nuolat dalyvauja oﬁcialiuose Lietuvos futbolo federacijos
organizuojamose šalies čempionato varžybose.
Kiekvienos amžiaus grupės BFA komanda vidutiniškai per
sezoną sužaidžia apie 30 šalies čempionato ir dar apie 50
kontrolinių varžybų – vienų varžybų metu Jūsų reklaminę
žinutę pamatys vidutiniškai 50 kontaktų, per sezoną –

papildomai 2500 kontaktų vien tik vienos amžiaus
grupės BFA komandos aplinkos kontaktų!

Viso BFA turi net 12 skirtingo amžiaus grupių reprezentacinių
komandų.
Jūsų reklamą pamatys BFA komandų varžovai, sirgaliai,
dėka žiniasklaidos atstovų – futbolo sirgaliai
ir sporto žiniasklaidos skaitytojai.

GALIMYBĖ PASIEKTI ŠALIES SPORTO ŽINIASKLAIDOS
AUDITORIJĄ – PER 220 TŪKST. SKAITYTOJŲ
Apie šalies jaunimo futbolo čempionatus nuolat rašo specializuota futbolo, sporto ir regioninė žiniasklaida –
skaitytojus pasiektų ir Jūsų prekinio ženklo reklaminė informacija.
Apie jaunimo futbolą nuolat rašo specializuoti futbolo portalai:

www.futbolas.lt, www.ivartis.net, www.eurofootball.lt,
www.lietuvosfutbolas.lt, www.lﬀ.lt, www.sportas.info.

TIESIOGINIAI PARDAVIMAI
BFA BENDRUOMENEI

Futbolo sirgaliai vardan savo mėgstamos
komandos palaikymo mielai pirktų Jūsų prekes
ar paslaugas, jei žinotų, jog Jūsų įmonė remia jų
numylėtinius.
Reikia tik tinkamai pasiūlyti, motyvuoti ir jūsų
pardavimų kreivė šoktels į viršų!
Mums tik reikia susitarti, kokią dalį nuo pardavimų
skirsite kaip paramą akademijos bendruomenei.

SOCIALINIS PROJEKTAS VAIKŲ
UŽIMTUMUI SKATINTI

Įmonės kaip socialiai atsakingos įvaizdžio
formavimas.
Futbolo akademijos ir jos bendruomenės
rėmimas – puikus socialinis projektas, kuris
parodytų įmonės neabejingumą vaikams,
jų užimtumui skatinti ir paramą vietinei
bendruomenei.

AKADEMIJOS RĖMĖJO, TECHNINIO RĖMĖJO
AR PARDAVIMŲ PARTNERIO RINKODAROS
PASLAUGŲ PAKETAS
Galimybė pasiekti BFA akademijos ir futbolo sirgalių
auditoriją esant mažesniam rinkodaros biudžetui –biudžeto
dydis nuo 1900 eur.
Atskiri rėmėjai iš atskirų verslo sektorių – pvz. sportinės
aprangos, vaisvandenių, maitinimo, transporto paslaugų,
farmacijos, pramogų, kitų sektorių.
Rėmėjui suteikiamas atskiras rinkodaros paslaugų paketas,
kuris priklauso nuo jūsų įmonės poreikių, tikslų ir biudžeto
galimybių.
Rėmėjui garantuojamas išskirtinumas jo verslo sektoriuje
kaip vienintelio akademijos rėmėjo tame verslo

sektoriuje.

Galimi tiesioginiai pardavimai akademijos bendruomenei.

AKADEMIJOS PARTNERIUI -VIENAS PATRAUKLIAUSIŲ
RINKOJE CPT, VERTINANT REKLAMOS KAINĄ IR
PASIEKIAMĄ AUDITORIJĄ

Išleisdami 1,9 tūkst. eur metams, nuolat
pasiekiate per 220 tūkst. sporto žiniasklaidos
auditoriją.*
CPT (ang. Cost per thousand “ , liet. kaina
tūkstančiui ” auditorijos pasiekti “ ) – 8,64” eur /
metams.

*skaičiuojant rinkodaros paslaugų paketo kainą akademijos Rėmėjui nuo 1900 eur.

NE TIK PATRAUKLŪS SKAIČIAI, BET IR
MŪSŲ VERTYBĖS - VERSLUI SIŪLOMOS
PARTNERYSTĖS PAGRINDAS

,,Nesunku nuspręsti, kai žinai savo vertybes“
(Disney).

SKAIDRUMAS;

Tiesa ir visiškas skaidrumas – neatsiejamos palydovės.

PAGARBA;

,,Gerbk pats save, jeigu nori, kad tave gerbtų kiti“. (B.Grasjanas)

PASITIKĖJIMAS;

Pasitikėjimas yra viena svarbiausių sąlygų tarpusavio santykiams.
Savimi ir kitais pasitikintys žmonės labiau linkę bendradarbiauti.

ATSAKOMYBĖ;

„Mes esame atsakingi ne vien už tai, ką darome, bet ir už tai, ko nedarome“.
(Prancūzų dramaturgas Jean-Baptiste Molliere)

PROFESIONALUMAS;

„Profesionalas yra tas, kuris vis mažiau žino apie vis mažiau dalykų“.
(N.M.Batleris)

GARBINGUMAS IR PADORUMAS.

„Garbingumas ir padorumas – jau pusė laimės“. (E.Zola)

AKADEMIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI,
PARTNERIAMS IR RĖMĖJAMS
Kurti ir vykdyti rinkodaros projektus, kurie pilnai
atitinka partnerių, rėmėjų, užsakovų lūkesčius ir
mūsų įsipareigojimus jiems.
Įgyvendinti visus projektus laikantis aukščiausių panašių
paslaugų teikimo kokybės rinkoje standartų.
Suteikti teisingą informaciją apie pasiekiamas auditorijas ir
reklaminių kompanijų efektyvumo rezultatus.
Nuolat ieškoti papildomų galimybių, kaip efektyviai „atidirbti“
rinkodaros srityje nuolatiniams klubo partneriams, rėmėjams ir
reklamos užsakovams.
Išskirtiniams partneriams suteikti išskirtinumą iš panašių
paslaugų rinkoje teikėjų – nereklamuoti jų tiesioginių
konkurentų rinkoje ir nevykdyti su jais bendrų projektų.

QUALITY

KAIP MES SUSITARIAME
IR DIRBAME JUMS

Interesas. Pirminis susitikimas.
Poreikių išsiaiškinimas ir suvokimas.
Poreikių analizė ir individualaus
projekto parengimas.
Antras susitikimas. Derybos.
Sutarties pasirašymas.
Projekto įgyvendinimas. Nuolatinis
atgalinis ryšys ir efektyvumo
analizė Partneriui.

DĖKOJAME
AKADEMIJOS RĖMĖJAMS

Akademijos
apranga iš

Akademijos automobilis iš
UAB „ARX Škoda Lietuva“

Visos sporto
marketingo paslaugos

Vizija kartu su veiksmu gali pakeisti pasaulį“.
(Joel Barker)

Dėkojame už siūlomos
partnerystės svarstymą.
Pagarbiai

Ivan Švabovič, Direktorius
Papildoma informacija apie galimą bendradarbiavimą
tel. (8) 601 602 99, el. paštu: info@sportsmarketing.lt

