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Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng
là Câu lạc bộ có lượng cổ động viên đông đảo nhất Việt Nam



 không chỉ tại Hải Phòng mà còn
Cổ động viên của Câu lạc bộ

 ở rất nhiều tỉnh thành trên cả nước



cuồng nhiệt nhất
mạnh mẽ nhất

Họ luôn là những người



thêm sức sống
bằng sự đa dạng, đầy màu sắc

Làm cho giải đấu mà họ tham gia



CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG

thành lập năm 1952
có sân nhà là sân vận động Lạch Tray
với sức chứa 30.000 chỗ ngồi luôn được lấp đầy



Mùa giải 2022 - Câu lạc bộ Hải Phòng đạt giải nhì
dành quyền tham dự AFC Champion League (cúp C1 Châu Á)



Năm 2023

Câu lạc bộ

sẽ tham dự
04 giải đấu

- Giải V-League 2023 từ 4/2 đến 19/8/2023 có 18 đến 21 trận (tùy kết quả)
- Giải cúp quốc gia 2023 từ 8/3 đến 30/8/2023 có từ 1 đến 5 trận (tùy kết quả);
- Giải Châu Á - AFC Cup từ 16/6 đến 16/7/2023 với tối thiểu 6 trận;
- Giải tứ hùng giao hữu quốc tế vào khoảng tháng 10/2023 ở sân Lạch Tray

Hải Phòng

với gần 40 trận



Cơ hội truyền thông cho các thương hiệu
trên áo đấu của các cầu thủ gồm bụng áo, phía sau
để được lan tỏa trên khắp các kênh truyền hình, báo đài ... 

hướng tới hàng triệu khán giả theo dõi qua mỗi trận đấu



Cơ hội xuất hiện

với những kỹ xảo bắt mắt
để lại ấn tượng cho người xem

trên hệ thống Led 250 m2 quanh sân

hoành tráng và hiện đại nhất

cả trực �ếp và trên truyền hình
trong suốt hơn 90 phút hàng tuần



và cơ hội xuất hiện

trên các tờ báo cả trực tuyến 

và trong chương trình bình luận

trong các buổi họp báo trước và sau 

mỗi trận đấu của cả BTC giải và của CLB

và báo giấy đưa �n về hoạt động của Câu lạc bộ

đưa �n của đài truyền hình Hải Phòng

cũng như nhiều kênh truyền hình đối tác khác



nơi hàng triệu người hâm mộ chia sẻ

thảo luận liên tục ngày đêm

 

Trên mạng xã hội

Với 8 kênh thông �n chính thức

và hàng trăm diễn đàn do người hâm mộ lập nên 

mang đến hàng triệu lượt view cho các nhãn hàng

có tham gia vào các hình thức quảng cáo ở Câu lạc bộ



... trên 15 xe bus đưa đón cầu thủ và cổ động viên hay trên các vật phẩm lưu niệm

đến các sân đấu trên cả nước để cổ vũ cho câu lạc bộ 

hoặc tại phòng truyền thống của câu lạc bộhoặc trong 28 hội quán trung tâm nơi các cổ động viên tụ họp hàng tuần  

... trên 12 màn hình Led cỡ lớn tại các quận huyện của Hải Phòng

Và rất nhiều cơ hội xuất hiện nữa

trên lịch thi đấu, lịch kỷ niệm mùa giải

trên các vật phẩm cổ vũ, thẻ thành viên ...



THÀNH NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH THỨC CHỈ VỚI 600 TRIỆU ĐỒNG
Và 10 đặc quyền mà những đối thủ cạnh tranh không có được



Bóng đá - môn thể thao vua
phương �ện đồng hành của hàng ngàn doanh nghiệp

để khẳng định đẳng cấp và khác biệt với các đối thủ

để củng cố niềm �n của khách hàng và các đối tác
để cam kết vững bền mang lại niềm tự hào cho đội ngũ

Trở thành nhà tài trợ của bóng đá Hải Phòng là:

từ khi khởi nghiệp cho đến lúc thành danh

hầu hết đều đến với bóng đá, ở Việt Nam có thể kể đến như
Hòa Phát, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm, Vinamilk, Vingroup
T&T, Honda, Yanma, Toyota, Aecook, Ajinomoto, LS cable ...



Các phương �ện quảng cáo hiệu quả tại sân Lạch Tray



Mỗi trận đấu là một sự kiện tập hợp hàng vạn người
nơi mà các nhãn hàng thỏa sức �ếp cận, trình diễn, thuyết minh, quảng bá, lôi kéo người dùng hay người mua trực �ếp



Các công cụ �ếp cận hướng đến thị trường Hải Phòng và lân cận



Bóng đá Hải Phòng
Con đường ngắn nhất
để thương hiệu đi thẳng đến trái �m

của hơn 3 triệu dân  
ở thành phố lớn thứ 2 miền Bắc



Các con đường hướng đến người hâm mộ trên cả nước



Cùng lên truyền hình
với bóng đá Hải Phòng để �ếp cận

hàng vạn gia đình, hàng chục triệu người 

trong mỗi trận đấu với 13 đội ở giải V-League

rất nhiều đối thủ ở Cúp quốc gia
và nhiều trận đấu ở giải quốc tế

để chiếm sóng với chi phí rẻ nhất
như những gì mà 
BTC World Cup hoặc 

đã mang lại hiệu quả rõ rệt 
cho các thương hiệu đối tác của họ

các BTC giải đấu khác



Giải đấu số 1 Việt Nam V-League 2023 có nhiều dấu hiệu tích cực:
1. FPT play đã chính thức là đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình, 
    nên tập đoàn này sẽ phải rất “chỉn chu” nhằm thu hút khán giả
2. Giải đấu sẽ có công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR - Điều đó tạo công 
    bằng và động lực để thu hút cổ động viên xem nhiều hơn
3. Đội Công an nhân dân lên hạng là 1 trong 14 đội thi đấu - Điều đó 
    sẽ làm cho cuộc chơi cân bằng hơn, minh bạch hơn, hấp dẫn hơn



TRẬN ĐẤU CHÍNH THỨC ĐẦU TIÊN
của năm 2023 dự kiến ngày 29/1/2023 (tức ngày 8 tết) 

là trận tranh siêu cúp quốc gia giữa 
CLB Hải Phòng và CLB Hà Nội

lúc 17h trên sân Hàng Đẫy



Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

Với quy mô rộng lớn chúng tôi sử dụng nhiều dịch vụ để phục vụ cho hoạt động chuyên môn

và chúng tôi sẵn sàng hợp tác đổi quyền lợi với các doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ phù hợp





Chúng tôi đồng lòng và cam kết nỗ lực 
vì sự phát triển của các nhà tài trợ cho đội bóng thân yêu

N GLHPFC

Chi �ết xin liên hệ: 024 8585 6970

nlg@newlandgreen.vn

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
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