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§ILNI RAZEM
SPR STAL M|ELEC VS MKS ZAGŁĘB|E LUBIN
01 ,04,2017, GODZ. 18.30

LP Element wymagany przez superligę Tak/Nie Ewentualny komentarz

L

Dwie bandy reklamowe PGNiG znajdujące się wzdłuz dalszej
linii bocznej boiska o wymiarach 4,5m x 1m podczas meczów
n ietelewizyjnych

ż
Banda reklamowa PGNiG Superliga znajdująca się w
centralnejczęści dalszej linii bocznej bolska o wymiarach 6m
x 1-m podczas wszystkich meczów

Tt*u

3

Branding PGNiG Superliga stolika sędziowskiego przy bllższej
linii bocznej boiska o wymlarach 3m x 1m podczas wszystkich
meczów

TĄt

4

Cztery Naklejki PGNiGo wymiarach 5m x 1m podczas
meczów telewizyjnych - po jednej na stronę w polu
bramkowym i po jednej na stronę w centralnej części boiska
(w sąsiedztwie koła środkowego)

,TAu

5
Jedna naklejka WPpny linii końcowej boiska o wymiarach
3m x l-mpodczas meczów telewizyjnych Tl*t

6
Stojak na Oficjalną Piłkę przy bliższej linii bocznej boiska lub
na stoliku sędziowskim TĄt

7 Oficjalna piłka meczowa T /\V-

8
Ścianka do wywiadów TV - ścianka sponsorska o wymiarń
2mxt,4m przeznaczona do wywiadów w obrębie stanowisk
,,flash interview"

T/Ą L

9

Ścianka konferencyjna - ścianka sponsorska o wymiarach
3mx 1,4m przeznaczona do wywiadów w miejscu
wyznaczonym do konferencji prasowej

TĄt

10

Umieszczania Logo Rozgrywek na tablicy wyników (w halach,
gdzie istnieje techniczna możliwość wyświetlania Logo
Rozgrywek lub montaż w przypadku technicznego braku
mozliwości)

NI,

Lt Przeprowadzenia konkursów z udziałem publiczności przed
meczem iw przerwie meczu T*v

L2
Ceremonia Otwarcia Meczu zgodna z Manualem PGN|G
Superligi TĄ{
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