
Sponsorship opportunities

HCD CONSTANTA



CINE SUNTEM? Infiintata in 2015, HC Dobrogea Sud este

mostenitoarea marii echipe HCM 

Constanta, clubul de handbal masculin din 

Romania cu cele mai mari performante atat

la nivel national, cat si international

Hcm 2013 HcD 2019



Cum a inceput totul? Dupa desfiintarea HCM-ului, 3 jucatori

emblematici (Rudi Stanescu, Laurentiu 

Toma si George Buricea) nu au vrut sa lase 

fara handbal orasul din Romania cu cea

mai mare traditie in acest sport, asa ca au 

creat clubul HC Dobrogea Sud Constanta 

(HCD) 



Ce am reusit? ✓ Promovare in Liga 1 din primul sezon

✓ Supercupa Romaniei in 2017

✓ Cupa Romaniei in 2018

✓ 5 calificari la rand in cupele europene

✓ Vicecampioni ai Romaniei in 2019



Ce visam? Sa continuam traditia handbalului

constantean, sa bucuram oamenii cu 

performantele noastre, sa-i facem

mari pe micii handbalisti crescuti de 

noi si sa facem toata tara mandra de 

aventurile acestei echipe in Europa



Cum arata viitorul? ✓ Am inceput sezonul 2020/2021 in forta (8 

victorii in primele 9 etape de campionat)

✓ Avem cea mai mare academie de handbal

din Romania (peste 150 de copii si juniori)

✓ Lucrarile la Sala Polivalenta a Constantei

sunt in plina desfasurare; aceasta va fi 

noua noastra “casa” incepand din 2022



Cine mai e alaturi de hcd? Catena, cel mai renumit lant de farmacii din 

Romania, s-a alaturat echipei noastre. Pe 

langa expunerea oferita la meciuri, la TV sau

in mediul online, pentru partenerul Catena 

am filmat spoturi TV, am participat la actiuni

de marketing si am promovat produsele.

Un exemplu de activare pentru Catena puteti vedea AICI
Un exemplu de spot TV filmat pentru Catena >>> AICI

https://www.facebook.com/484396871723748/videos/864577863973914
https://www.facebook.com/hcdconstanta/posts/1040133232816773


De ce brand-ul tau pentru hcd? Ne dorim un parteneriat solid si pe termen

lung, exact asa cum este si strategia

clubului nostru. 

Cautam un partener care sa 

impartaseasca aceleasi valori cu noi: spirit 

de echipa, determinare, curaj si pasiune



De ce hcd pentru brand-ul tau? ✓ Suntem echipa din Liga Nationala masculina

cu cea mai mare expunere pe TV (cele mai

multe meciuri transmise de TVR1 si TVR2)

✓ Pe plan local, suntem cea mai urmarita si

sustinuta echipa din orasul Constanta

✓ Am scris istorie in handbalul romanesc, 

avem o traditie uriasa in spate si un viitor pe 

masura marilor performante din trecut



De ce hcd pentru brand-ul tau? ✓ Comunicam original si creativ cu suporterii

nostri, reach-ul lunar depaseste constant 

70.000 de oameni, si putem gandi content 

special pentru brand-ul partener in zona de 

digital, precum si activari inedite la meciuri.

✓ “HC Dobrogea Sud, campioni la comunicare

cu suporterii!” – ProSport, 7 iunie 2020

✓ Ultimul nostru proiect pentru suporteri s-a 

bucurat de reactii pozitive din toata tara

(iubitorii handbalului, presa scrisa si tv): am 

inclus numele suporterilor in grafica

numerelor de pe spatele tricourilor.



Campioni la comunicare



Campioni la comunicare

Video spectaculos cu prezentarea
noului echipament >>> AICI

Continut original preluat
de Stirile ProTV >>> AICI

https://www.facebook.com/watch/?v=3431855856824855
https://www.facebook.com/484396871723748/videos/256411729081417


Expunere la tv ❑ Logo pe echipamentul de joc (pe piept)

❑ Banner/led pe marginea terenului

❑ Panoul pentru conferintele de presa

❑ Panou pentru interviurile din zona mixta

❑ Logo in genericul de inceput, pauza si final 

al fiecarui meci televizat (orice meci care nu 

e pe TV se vede LIVE pe Facebook-ul HCD)



Expunere in sala ❑ Mesh cu logo in interiorul salii

❑ Posibilitate expunere stand parcare

❑ Organizare tombola final meci

❑ Moment al sponsorului in pauza

meciului sau la inceput (concept 

creativ aplicat conform cu strategia

companiei tale de atragere de clienti)

❑ Organizare de activitati de marketing 

care sa implice suporterii prezenti

(tombole, concursuri, etc…)



Expunere in print Logo pe toate materialele de comunicare

folosite in actiunile clubului:

❑ panou interviuri + conferinta

❑ roll-up la evenimente

❑ afisul fiecarui meci

❑ mape, comunicate de presa



Expunere pe facebook Continut saptamanal cu semnatura brand-

ului tau (tag pagina + logo pe poza):

❑ Sondaj cu omul meciului

❑ Cele mai tari declaratii din conferinta

❑ Poza meciului

❑ Suporterul etapei

Ex: Omul meciului powered by (nume brand)

(titlul postarii + tag + logo in poza)



Expunere pe site Logo in sectiunea din footer-ul site-ului

NOU – rubrici sponsorizate de (brand):

o Cronica de meci powered by… (brand)

o Avancronica powered by…

o Stirea cu omul meciului

Hcdobrogeasud.ro



Expunere parteneri Modalitatile de expunere prezentate aici

sunt elementele de baza gandite pentru

pachetul nostru. Va putem propune sau

realiza impreuna si alte unelte de 

comunicare prin care sa oferim

vizibilitate, in functie de strategia brand-

ului in perioadele respective.



Pachete sponsorizare

Pachete pe termen lung:
2 ani (ian. 2021 – dec. 2022) – 7% discount
3 ani (ian. 2021 – dec. 2023) – 15% discount
4 ani (ian. 2021 – dec. 2024) – 25% discount

➢ Premium – 150.000 euro/an
(expunere full + 2 spoturi tv) 

➢ Ultra – 100.000 euro/an
(expunere full: expunere standard + activari la meciuri si
2 actiuni de marketing dedicate brand-ului tau)

➢ Standard – 50.000 euro/an
(logo pe echipament si pe toate materialele de comunicare
printate + pe toate suporturile digitale din portofoliu)



Batem palma?





HCDOBROGEASUD.RO
FACEBOOK.COM/HCDCONSTANTA

IONUT RUDI STANESCU, PRESEDINTE HCD
TEL: 0760.256.663

MAIL: hcdobrogeasud@gmail.com


