2021

Show TV în Maldive

Lansat
campania de

3.5%
Am introdus GoalCam
reach
total

IANUARIE

50.000+

Reunirea lotului
+ meciuri amicale

(galerii foto, video antrenamente)

50.000

FAN PACK
Am continuat campania
prin care am oferit
SuperFan Pack-uri,
în parteneriat cu Superbet
Am introdus noțiunea de
“loc în autocarul virtual”
pentru deplasările în care suporterii
nu au putut ajunge,
datorită contextului pandemic

Am deposit 50.000 like-uri
pe Facebook

Înainte de meciul cu Gloria Buzău jucătorii
au urmărit clipul motivațional
Partener nou

ACUM E TIMPUL

VOSTRU
în același timp în care l-am publicat
pe pagina oficială

reach
total

FEBRUARIE

100.000+

“VIITORUL
SUNĂ BINE”

#1921LEGENDELE
POLITEHNICII

Seria din social media
informații/stats despre jucători
importanți ai clubului)
/ peste 30 postări pe parcursul anului

Video vestiar cu discursul lui Dan Alexa
după victoria cu Metaloglobus
reach
total

100.000+

ÎNCHIS
Magazinul oficial e închis
datorită carantinării zonale a orașului
– continuăm promovarea în online cu locuri
virtuale în autocarul pentru Târgu Jiu și bilete virtuale

MARTIE

(500+/meci)

ADUNAREA
GENERALĂ
A MEMBRILOR

Am lansat pagina de Facebook
proprie a magazinului oficial

JUCĂTORI
IMPRUMUTAȚI

Parteneriat
la nivel juvenil
cu Timișul Șag

Informații actualizate
după fiecare etapă
cu evoluțiile jucătorilor
noștri împrumutați
în Liga 3 – a continuat
și în sezonul 2021/2022

Donare de sânge
cu jucătorii
de la prima echipă
22 martie

11 Martie

Turneu caritabil Esports – Fifa
banii strânși au fost donați
spitalelor din Timișoara

Anunț privind accesul liber
al personalului medical la meciuri

Am continuat campania
de deplasări virtuale

Partener nou

1X2

(500+ locuri/meci)
Produse permanente noi pe shop
– brelocuri metalice

CAFENEA
SPORTIVĂ

ONLINE
cu Dan Alexa / exclusiv
pentru membrii oficiali

APRILIE

FAN PACK

Am continuat, de asemenea,
campaniile SuperFan Pack,
concursul de pronosticuri
și biletele virtuale la meciurile de pe teren propriu

1-2
Primul live exclusiv
pentru subscriberi

Am gestionat un moment dificil,
demisia lui Dan Alexa dupa rezultatul de acasă
cu Rapid, din play-off (1:2)
– comunicat din partea reprezentanților UPT și Druckeria
prin care i-a fost reconfirmată pozitia de antrenor principal

Performanțe foarte bune în online
(inaugurarea stadionului 1 Mai,
gol Mircea Axente în meciul
cu Craiova)
reach
total

150.000+

Îndemnuri pe pagina oficială
pentru donare de sânge

3.5%

Final campanie
de depunere formulare 3,5%
-500+ formulare la 29 administrații
financiare din țară

MAI

Produse noi pe shop
-hanorace, pinuri
Colaborare cu Fifty Five Bistro
și Asociatia Look Inside
prin care am distribuit peste 100 de meniuri
persoanelor fără adăpost din Timișoara

Am promovat în social media
echipele de juniori participante la
Deutschland

Expoziție temporară

CUPA DE VARĂ
GHIRODA
și prezența Peluzei Sud

reach
total

Muzeul Banatului

Anunț înființare SA
Societatea Sportivă
Universitară

POLITEHNICA
TIMIȘOARA

IUNIE

Participarea jucătorilor
la evenimentul

MISS TRADIȚIONAL
ROMÂNIA

150.000+

Reducere
pentru membri
oficiali în shop

MEMBRI10

parteneriat Iulius Mall și MCS Models

Produse noi pe shop:
halbe de bere

Anunț parteneriat echipa de fete
– Fortuna Becicherecu Mic
devine Politehnica Timisoara
am stabilit o strategie comună
de comunicare, design unitar
pentru echipa de fete și cea de băieți

Produse gratuite
din shop pentru
elevii cu

MEDIA 10 LA
BACALAUREAT

Anunțuri cu privire
la jucători noi
au prelungiri
de contracte:
Cosmin Bîrnoi,
Adrian Zaluschi
(interviu în premieră
înainte de anunțul oficial
exclusiv pentru subscriberi),
Claudiu Pamfile,
Harrison Devenish Meares,
Cătălin Oanea,
Sebastian Serediuc,
Samuel Costea,
Daniel Benzar,
Octavian Ursu,
Bogdan Minteuan
reach
total

Parteneriat prelungit:
Carpatina, pentru partea
de hidratare

Flash Mob în Piața Libertății

250.000+

Clipuri din pregătirea
de vară / cantonament
– public și exclusiv
pentru subscriberi

reach
total

100.000+ 100

IULIE

X

anunț prelungire parteneriat
– after movie Action Cinema
(primul proiect împreună
în noua formulă de colaborare)
Parteneri concert database x CTC
– acces gratuit pentru membrii oficiali
subscriberi
noi

Produs nou în shop:
tricou #100 Dan Păltinișanu

Partener principal nou:
Produse noi in shop:
tricouri #albviolet
clip de prezentare
Se reiau jocurile cu suporteri
– introducem parteneriatul cu

reach
total

30.000+

-biletele achiziționate online
și testarea rapida antigen
la poarta stadionului

Branding extra pentru
conferințele de presă
– backdrop spider sponsori, tablete
cu animații cu partenerii clubului,
mici cadouri promoționale
oferite ocazional reprezentanților presei
Conferințe de presă filmate
și postate exclusiv pentru subscriberi

Joc din deplasare transmis live
pe canalul de Youtube

AUGUST

11.000

views

Turneu
Partener nou

Promo meciuri echipa de băieți
și echipa de fete pe LED-uri în oraș
+ rețeaua Promograma

– cea mai mare competiție
de fotbal juvenil din vestul țării

Produse noi pe shop:
eșarfe, tricouri bumbac
pentru copii

Informații actualizate
după toate partidele
din Liga Elitelor U19, U17 si U16

SEPTEMBRIE

Anunț exclusiv subscriberi
– teaser transfer Erik Gerbi

Acțiune “Ne jucăm cu mingea?”
– târg de adopții canine
+ băieții au intrat pe teren
cu căței oferiți spre adopție
– la meciul cu Csikszereda

ADUNAREA
GENERALĂ
A MEMBRILOR
Online - 23 septembrie

Întâlnirea poliștilor
in America

Echipa de start exclusiv
pentru subscriberi
cu o ora înainte de a fi publica

Transmis live pe contul
de Youtube meciul cu Csikszereda

Parteneriat cu asociația
Little People pentru promovarea
evenimentului Biciclim
– 2 octombrie – Ziua Internațională
a Supraviețuirii

3000 aprecieri pentru
pagina de Facebook
Academia Politehnica Timisoara
– postări constante
Acțiune cu 5 jucători
la antrenamentele
grupelor mici

Clipuri de la antrenamente
Transmis live pe Youtube
– Brăila (acasă),
Slobozia (deplasare),
Ripensia (acasă)

OCTOMBRIE

Clip Petrică Moise
la moartea artistului
reach
total

500.000+

Concert
Noi din Banat
x Filarmonica Banatul

Am lansat sporturile complementare
pentru copiii legitimați la Academia Politehnica /
juniorii până la 10 ani pot opta pentru înot,
atletism sau judo, pe lângă fotbal

Produse noi pe shop:
fanioane

Transmis live pe Youtube
– Șelimbar (acasa)

Eveniment aniversar Ioan Carțiș
– cadou din partea clubului

Acțiune de selecție deschisă
tuturor copiilor 2006 și 2009

Poli vine-n curtea școlii! / Peciu Nou,
în cadrul programului Sport21,
în parteneriat cu Asociația Timișoara 2023

Produse noi în shop:
tricouri 100, măști de protecție,
stickere Legendele Politehnicii,
odorizante

Lansare anunț recrutare
Junior Data Analyst
Postare despre vestiar
dupa meciul cu Steaua

NOIEMBRIE

Parteneriat cu TVR pentru o ediție specială
”În prelungiri” – Politehnica Centenarrt

reach
total

200.000+

Sesiuni cu antrenorii
cluburilor partenere /
schimburi de experiență

Lansare tricou aniversar retro
în meciul cu FC Argeș /
tricouri lansate pe shop
la începutul meciului

Acțiune mesaje de încurajare
din partea juniorilor
din Academie pentru colegii
de la echipa mare

Vinerea Violeta
– reduceri în shop

Mural Dan Păltinișanu
– în cadrul programului Sport21,
în parteneriat
cu Asociația Timișoara2023

Clip de la sărbătoarea
Centenarului de pe Dan Păltinișanu
+ sărbătoarea cu jucătorii
la întoarcerea în Timișoara
reach
total

DECEMBRIE

300.000+

Reach total postări despre meci
reach
total

100.000+

Transmis live meciul
din deplasare Astra Giurgiu
– 4 decembrie

Scurtmetraj “Un drum fără sfârșit”

50.000+

views

Lansare catalog online cu materiale
despre istoria Politehnicii Timișoara realizate
de jurnaliști timișoreni,
în cadrul programului Sport21,
în parteneriat cu Asociația Timișoara2023

Finalizare proiect achizitie
sistem GPS de monitorizare
– valoare totală
a proiectului 85.000 lei

Partener nou
Acțiunea de Crăciun
Ediția 12

DECEMBRIE

Serbare pentru copiii din Academie
– 400 cadouri pentru copii, antrenori și colaboratori

Le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să facem posibile toate aceste lucruri minunate în 2021. Cu
atâția oameni ca voi alături privim cu încredere spre 2022. Ce vedem deocamdată?
Întărirea lotului primei echipe și construirea unui lot cu care să atacăm promovarea sezonul viitor
Dezvoltarea Academiei de juniori din punct de vedere al filosofiei, resursei umane și infrastructurii
Încercarea de a doborî un record mondial
iUn parteneriat cu un sponsor tehnic de renume mondial
Plus multe altele … pentru că altfel n-am fi #unclubdiferit!

Înainte Politehnica!

