




Перший Кубок Європи з футболу серед команд компаній

будівельної галузі. Дводенний чемпіонат клубних команд українських 

та європейських компаній будівельної галузі

16
команд

12
країн

учасниць

10 000 
гостей
заходу



Лауреат призу 
«Найкращий футболіст України»

Найефективніший воротар
Ліги Європи 2010/2011

Заслужений майстер спорту України

ОЛЕКСАНДР ШОВКОВСЬКИЙ 
Амбасадор Першого Кубку Європи з Футболу

серед команд компаній будівельної галузі



 Налагодження та розвиток професійних стосунків 
серед компаній будівельної галузі України та Європі

 Формування активної спільноти представників
будівельної галузі

 Популяризація футболу cеред компаній 
будівельної галузі

 Сприяння розвитку аматорського футболу

 Футбол як можливість вийти на нові ринки і 
розвивати економіку власних країн

ЦІЛІ та ЗАДУМ



2007 рік – перший матч серед українських команд

2011 рік – перший міжнародний матч (Україна-Польща)

2019 рік – ВПЕРШЕ ми виходимо на Європейський рівень!

За весь період проведено 15 Кубків

170 команд прийняло участь



Україна – Польща
2011 рік

Перший міжнародний матч 
4700 вболівальників! 





Україна – Литва
2018 рік

Проведено два матчі





Україна – Білорусь
2018 рік

Проведено два матчі





 Перший Кубок Європи з футболу серед команд 

компаній будівельної галузі

 Матч «Зірок Футболу»

 Бізнес-конференція «Побудова команди в бізнесі»

 Встановлення в рамках заходу «Рекорду України» 

 Концерт

 Food корти

 Конкурси

 Розваги для всієї родини

 Дитячі розважальні та розвиваючі зони

ФОРМАТ ЗАХОДУ
BUSINESS AND SPORT WEEKEND

Орієнтовна кількість гостей – 10 000



 Інтернет

(тематичні ресурси, соціальні мережі)

 Телебачення

(центральні канали) 

 Радіо

 Зовнішня реклама 

 Спеціальні тематичні промозаходи

 Спеціалізовані видання

ПРОМО-КАМПАНІЯ ТА 
МЕДІА-ПІДТРИМКА



 Мандрівка «Кубку» Україною з метою 
промо-кампанії заходу

 Можливість вболівальників по всій Україні 
сфотографуватися з кубком

Тур Кубка Україною



 Гостьові візити до країн-учасниць на 
попередні товариські матчі

 Промо-кампанія заходу в рамках турів 

Friendly tours



ЗАПРОШУЄМО 
СТАТИ ПАРТНЕРОМ 

Першого Кубку Європи з футболу
серед команд компаній будівельної галузі



Бути партнером Першого Кубку Європи –
працювати на імідж власної компанії.

Можливість використати даний спонсорський
проект в управлінні своєю репутацією,
заробляючи на цьому додаткові бонуси в очах
споживача і партнерів.



Якісна реклама. Правильно вибудувана спонсорська

політика приносить компанії набагато більше дивідендів,

ніж пряма реклама.

Бути м’якими, ненав’язливими в очах споживача –

політика будь-якої сучасної європейської компанії.



Інформаційний привід. Протягом підготовки до Кубку та

всього сезону ваша компанія стає причасною до великої

кількості інформаційних приводів, що допомагають

розповсюдженню інформації про власну компанію.



Партнерські зв’язки. Можливість залучення учасників

партнерських акцій до власних проектів задля

подальшого партнерства на взаємовигідних умовах.



Політичні зв'язки.
Можливість лобіювання

власних інтересів в

політичних колах.

Як одна з ланок продуманої

парнерської політики,

безумовно, ваша участь

зробить свій внесок у

посилення впливу в різних

сферах.



Соціальна позиція. Успішний спонсорський проект є 

предметом гордості. 

Компанія-партнер може пишатися перед конкурентами 

досягненнями своєї команди, якій вдалося виграти чемпіонат.



Бути партнером Першого Кубку Європи

Отримати якісну рекламу в рамках Євро кубка (Київ та Україна)

Заявити про те, що ваша компанія підтримує здоровий спосіб життя

та сприяє розвитку будівельної галузі в Україні та Європі

Використати Єврокубок, щоб привернути увагу потенційних

клієнтів та партнерів шляхом проведення промо-акцій (організувати

які допоможуть наші event-менеджери)

Потрапити в звітність, публікації, відео репортажі, що є чудовим

маркетинговим бонусом для вашої компанії.

Ми підготували вам пропозицію, зібравши різноманітні

спонсорські пакети, обговорити наповнення яких ви

можете безпосередньо з організаторами



ДІЙ! 

ВБОЛІВАЙ! 

ПЕРЕМАГАЙ! 



БУДУЄМО УКРАЇНУ РАЗОМ!


