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Рівненський народний
клуб Верес - це:

Перший в Україні народний клуб за формою і
змістом - акції Вереса торгуються на біржі, де
кожен охочий може їх придбати

Перше в Україні публічне акціонерне
товариство у спорті і футболі зокрема з
максимально прозорою звітністю 

Перший в Україні футбольний клуб, за життям
якого слідкують сотні тисяч вболівальників
по всій країні



60 000+
ФОЛОВЕРІВ

Сукупний показник по
соцмережам на липень

2021 - ТОП-5 в Україні

30 000+ 
АКТИВНИХ СЕСІЙ
На офіційному клубному

сайті nkveres.com
протягом місяця

200 000+
ВБОЛІВАЛЬНИКІВ

Сумарне охоплення
аудиторії НК Верес

щомісячно

Рівненський народний клуб Верес в цифрах
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Але це тільки початок...

 
мінімум 5 000 вболівальників на трибунах 

свято футболу в місті на КОЖНОМУ матчі

У 2022-му році Верес повертається у Рівне на
реконструйований домашній стадіон

"Авангард", а це:

БУДІВНИЦТВО - ТРИВАЄ!
КОШТИ - ВИДІЛЕНО!
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Стань партнером
першого в Україні

народного
футбольного

клубу!

МИ ПІДГОТУЄМО СПЕЦІАЛЬНУ ПРОМО
ПРОГРАМУ - В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАДАЧ
ВАШОГО ПРОЕКТУ, БІЗНЕСУ, СТРАТЕГІЇ
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Базова пропозиція для
партнерів НК ВЕРЕС
∙ офіційний статус партнера клубу
∙ клікабельний лого партнера на офіційному сайті
∙ інформаційні кампанії в соцмережах (2 рази/сезон)
∙ інформаційні кампанії на офіційному сайті (2 рази/
сезон)
∙ промо акції під часи Matchday (2 рази/сезон)
∙ нові можливості нетворкінгу - участь у закритих
зустрічах Veres Business Club
∙ два абонементи в партнерську ложу на всі домашні
матчі сезону
∙ особисте привітання та подарунок на день народження
від клубу

Вартість пакету: 
120 тис грн/сезон
(10 тис грн/місяць) 
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Що ви
отримаєте за

підсумками
сезону?

ВПІЗНАВАНІСТЬ

ЛОЯЛЬНІСТЬ

РІСТ

Ставши частиною історії успіху НК Верес, ви отримаєте
підвищення рівня впізнаваності вашого бренду або
бізнесу

Багатотисячна армія вболівальників НК Верес значно
підвищить рівень лояльності до партнера клубу

На фоні росту інтересу до клубу і ви, як партнер,
отримаєте ріст запитів/клієнтів

НЕТВОРКІНГ
НК Верес є платформою корисних знайомств у сфері
бізнесу та політики, що відкриває нові професійні
горизонти



Чекаємо на вас
серед партнерів!

АНТОН НАЗАРУК

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ

Генеральний директор

partnership@nkveres.com

+38 063 344 3452

Ми доступні 24/7!

mailto:partnership@nkveres.com

