
TT Mô tả quyền lợi tài trợ  Chi phí (VNĐ) 

1

Được câu lạc bộ ra thông cáo báo chí công bố về hợp tác tài trợ với 

doanh nghiệp. Thông tin tài trợ được đăng tải trên 05 tờ báo uy tín về 

thể thao quy mô toàn quốc và trên Đài truyền hình Đà Nẵng, báo Đà 

Nẵng, trang tin của UBND thành phố Đà Nẵng 

2

Được câu lạc bộ niêm yết về tài trợ của doanh nghiệp có logo (kèm link 

liên kết) trên 8 kênh thông tin quảng bá chính thức của Câu lạc bộ gồm: 

Website, Fanpage, kênh youtube, Twitter, Tiktok, Istagram, Zalo và trên 

App di động chuyên biệt;

3

Quyền được nhận 02 vé VIP; 06 vé mời loại 1; 06 vé mời loại 2 tại mỗi 

trận đấu của Câu lạc bộ ở bất kỳ sân đấu nào và được có logo và quà 

tặng của doanh nghiệp trong túi quà dành cho khán giả VIP tại tất cả 

các trận đấu mà câu lạc bộ tham gia

4

Quyền được mời dự tiệc với đội bóng, quan khách (nếu có tổ chức tiệc 

sau trận đấu); được mời dự, xướng tên vinh danh nhà tài trợ trong lễ 

xuất quân đầu mùa giải và đêm gala tổng kết 

5
Được quyền treo thưởng cho cầu thủ hoặc cả đội bóng về thành tích và 

được trao thưởng trực tiếp trên sân hoặc trong buổi họp báo

6

Xuất hiện Logo trên bảng vàng danh dự các nhà tài trợ theo mùa giải 

trong phòng truyền thống hoặc bảo tàng bóng đá nơi trưng bày về lịch 

sử phát triển, các kỷ vật qua các thời kỳ,  tầm nhìn ... của Câu lạc bộ 

7
Được quyền mời và tổ chức 01 hoạt động có sự tham gia của tối thiểu 

03 thành viên đội bóng nhằm hỗ trợ kinh doanh, xúc tiến bán hàng ...

8
Được quyền sử dụng hình ảnh từ 3 cầu thủ trở lên trong các hoạt động 

Marketing của mình. 

9
Được quyền sản xuất các sản phẩm đồng thương hiệu gắn với logo của 

Câu lạc bộ để kinh doanh 

10
Được tham gia liên kết bán hàng với hệ thống thẻ thành viên (member) 

của Câu lạc bộ

1

Được là 1 trong 3 đơn vị có Logo đồng hành với logo Câu lạc bộ ở góc 

của 200 bức ảnh  lưu niệm phát tặng cho khán giả được Câu lạc bộ 

phát hành sau mỗi trận đấu

       40,000,000 

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ TẠI CÂU LẠC BỘ SHB ĐÀ NẴNG - MÙA GIẢI 2023

Phần I: Các quyền lợi cơ bản khi tham gia tài trợ cho Câu lạc bộ

     600,000,000 

Phần II: Các quyền lợi không bắt buộc - có thể lựa chọn mua thêm

Nhóm quyền lợi hướng đến người đến sân Hòa Xuân xem mỗi trận đấu (khoảng 20.000)



2

Được giao 15m2 ở khu vực quy hoạch tại cổng chính sân nhà để triển 

khai gian hàng trưng bày hoặc bán sản phẩm trong mỗi trận đấu tại sân 

nhà trong suốt mùa giải

       50,000,000 

3

Được hiển thị thương hiệu và có phần quà trong 100.000 phiếu dự 

thưởng phát đi 5 ngày trước mỗi trận đấu tại sân nhà; 

Được chạy TVC 30s trên màn hình Led lớn trong sân vận động giới 

thiệu doanh nghiệp hoặc sản phẩm

Được giới thiệu DN trên hệ thống âm thanh của sân khi tiến hành bốc 

thăm may mắn trong giờ nghỉ giữa hiệp; được hiển thị logo trên 1 trong 

18 thùng phiếu bốc thăm đặt tại 18 cửa vào sân vận động

     120,000,000 

4

Được là 1 trong 6 đơn vị có Logo đồng hành với logo Câu lạc bộ trên 

khoảng 20.000 vé (mời và bán) mỗi trận, trên phong bì giao dịch của 

Câu lạc bộ và trên thẻ gửi xe, thẻ an ninh ra vào, thẻ nhân viên, phướn, 

băng rôn, các ấn phẩm quảng bá mỗi trận đấu và trên các ấn phẩm phát 

cho du khách tham quan Câu lạc bộ

     300,000,000 

5

Được nhận 500 vé mời trong một trận đấu ở khán đài B (sân nhà) và 

được tổ chức cho khách đến xem mặc áo đồng phục, đội mũ, phát tờ 

rơi, mang băng rôn quảng cáo cho doanh nghiệp để cổ vũ cho đội bóng

     900,000,000 

6

Được là 1 trong 6 đơn vị có Logo đồng hành với logo Câu lạc bộ trên 3 

mặt của 02 xe bus đưa đón cầu thủ, 10 xe đưa đón cổ động viên đi cổ 

vũ;

     100,000,000 

7

Quyền lợi trong giải P8 được tổ chức từ tháng 2 đến tháng 12 hàng 

năm tại sân nhà giữa 8 đội bóng của các quận huyện Đà Nẵng do Câu 

lạc bộ bóng đá Đà Nẵng tổ chức theo thể thức thi đấu tại AFF Cup, 

miễn phí vào cửa, có tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài truyền 

hình Đà Nẵng:

- Là 01/8 đơn vị có logo xuất hiện trên bụng, lưng, cánh tay của áo đấu, 

áo tập, áo lưu niệm của 01 đội bóng

- Được 6 phút xuất hiện độc lập hoặc 12 phút ghép với một đơn vị, 18 

phút ghép với 2 đơn vị, 24 phút ghép với 3 đơn vị trên hệ thống Led 250 

m2 quanh sân Hòa Xuân trong mỗi trận đấu

     400,000,000 

8

Được là một trong 6 đơn vị có logo và chạy TVC quảng cáo khi truyền 

hình trực tiếp hơn 30 trận đấu mỗi mùa của câu lạc bộ trong không gian 

của trên 8 Hội quán trung tâm dành cho cổ động viên ( ở 8 quận huyện) 

và trên 8 màn hình Led lớn trên các khu vực công cộng là trung tâm các 

quận huyện ở Đà Nẵng

     150,000,000 

9

Được tham gia đồng hành trong 3 hoạt động xã hội của Câu lạc bộ mỗi 

mùa vì trẻ em, vì môi trường, vì người nghèo

Được vinh danh là nhà tài trợ đồng hành trong cuộc thi sáng tác bài hát, 

nhạc hiệu, xây dựng văn hóa cổ vũ cho Câu lạc bộ

       80,000,000 

Nhóm quyền lợi hướng đến cộng đồng dân cư trên địa bàn Đà Nẵng (khoảng 2 triệu)



10

Được là 1 trong 6 đơn vị có Logo đồng hành với logo Câu lạc bộ trên 

10.000 ấn phẩm lịch mỗi năm, trên 10.000 poster lịch thi đấu trước mùa 

giải 

     100,000,000 

11

Được là 1 trong 6 đơn vị có Logo đồng hành với logo Câu lạc bộ trên 05 

pano tấm lớn quảng cáo cho Câu lạc bộ (gồm: 1 pano trước đường vào 

sân nhà, 2 trên đường vào thành phố Đà Nẵng, 01 ở HN và 01 TP HCM 

và các kênh online); 

     200,000,000 

12

Được là 1 trong 3 đơn vị có Logo đồng hành với logo Câu lạc bộ trên 

tổng cộng 10.000 sản phẩm được sản xuất làm quà  lưu niệm như cốc, 

tách, album ảnh, khăn, mũ, áo mưa, quạt giấy, áo khoác ...

     300,000,000 

13

Được là 1 trong 6 đơn vị có Logo đồng hành với logo Câu lạc bộ trên 

khoảng 20.000 thẻ thành viên (member) của Câu lạc bộ được phát hành 

5 năm một lần

     300,000,000 

14

Được nhận 500 vé mời trong một trận đấu ở khán đài C (sân khách) và 

được tổ chức cho khách đến xem mặc áo đồng phục, đội mũ, phát tờ 

rơi, mang băng rôn quảng cáo cho doanh nghiệp để cổ vũ cho đội bóng

     500,000,000 

15
Được 01 trong tổng số 12 vị trí hiển thị logo dạng 3D nổi lên truyền hình 

ở đường biên ngang hai bên cầu môn trong mỗi trận đấu tại sân nhà
     800,000,000 

16
Được có bài viết hoặc video giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm 

dịch vụ mỗi tháng 02 lần trên 08 kênh truyền thông của Câu lạc bộ
     120,000,000 

17

Được là một trong 6 đơn vị có logo và chạy TVC quảng cáo khi truyền 

hình trực tiếp hơn 30 trận đấu mỗi mùa của câu lạc bộ trong không gian 

của trên 13 Hội quán trung tâm dành cho cổ động viên của CLB bóng 

đá Đà Nẵng ( ở 13 tỉnh thành khác)

     400,000,000 

18

Được là một trong 04 đơn vị xuất hiện Logo trên backdrop, standee, bàn 

họp báo trong các buổi họp báo sau trận đấu của Ban tổ chức mỗi giải 

đấu và trong mỗi buổi họp báo định kỳ hàng tuần đưa tin về hoạt động 

của Câu lạc bộ; 

Được xuất hiện trong chương trình bình luận chuyên gia về các trận đấu 

của Câu lạc bộ phát sóng hàng tuần trên Đài truyền hình Đà Nẵng và 

một số đài truyền hình khác

     800,000,000 

19

Được hiển thị quảng cáo trên hệ thống Led quanh sân vận động Hòa 

Xuân (kích thước 1*250m) với tổng thời lượng khi chạy Led động độc 

lập là 5 phút, chạy kết hợp với 01 thương hiệu khác là 10 phút, với 02 

thương hiệu khác là 15 phút, với 03 thương hiệu khác là 20 phút trong 

giờ bóng lăn và được chọn 02 vị trí (KT:1*5m) hiển thị Led tĩnh 100 phút 

trong giờ nghỉ mỗi trận đấu tại sân nhà trong các giải đấu thuộc quy mô 

quốc gia và quốc tế có truyền hình trực tiếp. Đồng thời có 05/45 vị trí 

biển cứng (KT1*5m) trên sân tập của Câu lạc bộ

     800,000,000 

20
Logo nhà tài trợ duy nhất xuất hiện ở bụng và lưng của áo mặc khi khởi 

động, áo bíp hoặc áo khoác khi ra sân
 Đã hết 

Nhóm quyền lợi hướng đến người hâm mộ trên phạm vi cả nước (khoảng 15 triệu)



21
Logo nhà tài trợ duy nhất xuất hiện ở bụng, lưng và một bên cánh tay 

của áo tập, áo mặc trong quá trình tuyển chọn cầu thủ
 Đã hết 

22

Được là đơn vị duy nhất gắn logo trên bảng thay người, báo bù giờ, trên 

bảng tỷ số, sau ghế ngồi, trên áo ban huấn luyện, trên cửa hầm ra sân, 

trên flycam, xe tự hành hoặc trẻ em khi đưa bóng ra sân cho trọng tài ở 

các trận đấu tại sân nhà

 Đã hết 

23

Logo nhà tài trợ duy nhất được xuất hiện ở bụng và lưng áo thi đấu của 

các cầu thủ (bao gồm các đội trẻ) trong các trận đấu chính thức có 

truyền hình trực tiếp và trên áo lưu niệm của câu lạc bộ

 Đã hết 

1
Dịch vụ điều trị chấn thương cho các cầu thủ và dịch vụ bảo hiểm liên 

quan

2 Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ cho các tuyến cầu thủ

3 Cung cấp trang bị trang phục thể thao, thiết bị tập luyện, thi đấu

4 Dịch vụ cung cấp nước uống, ăn nghỉ, vận chuyển

5
Dịch thanh toán liên quan đến vé, thẻ thành viên, đặt mua vật phẩm lưu 

niệm, áo đấu ...

PHẦN III: Các dịch vụ mà CLB Đà Nẵng sử dụng có thể quy đổi theo hình thức tài trợ

(Giá trị quy đổi tùy theo sự thống nhất giữa đơn vị cung cấp và CLB làm căn cứ)

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CLB BÓNG ĐÁ SHB ĐÀ NẴNG TRONG MÙA GIẢI 2023

- Dự giải V-League 2023 từ 4/2 đến 19/8/2023 có 18 đến 21 trận (tùy kết quả)

- Dự giải cúp quốc gia 2023 từ 8/3 đến 30/8/2023 có từ 1 đến 5 trận (tùy kết quả);

- CLB chủ trì tổ chức giải 8 CLB phong trào của quận huyện tại sân Hòa Xuân

- Giải tứ hùng Cúp danh thủ diễn ra vào khoảng T10/2023 ở sân Hòa Xuân (3 trận)

Chi tiết xin liên hệ: 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Miền Đất Xanh

04BT1 Khu biệt thự An Sinh, 47 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

Email: nlg@newlandgreen.vn; Điện thoại: 024 8585 6970


