SPONSORSPOTS

HVEM ER VI?
LokalTVFyn er en ikke-kommerciel TV-station, som sender på kanal 98 på TV og Youtube. Stationen
har eksisteret siden 2019. Med 200 nyproducerede programmer om året og et repertoire på over 20
programmer, formidler LokalTVFyn lokale historier fra hele Fyn. Stationen er også firstmover i forhold
til brugen
af sociale medier i deres interaktion med deres seere og følgere og er også med på TikTok bølgen.
Redaktionen består af unge, som ønsker at prøve kræfter med mediebranchen i et professionelt
og lærerigt miljø, hvor der er plads til at afprøve forskellige fagroller og arbejdsopgaver. Derved er
LokalTVFyn blevet et springbræt for unge i lokalmiljøet, til karrieremuligheder, uddannelse og
kompetenceudvikling inden for mediebranchen.

Find os på de sociale medier (klik på ikonerne):

MISSION

VISION

At styrke og udvikle unges
faglige og personlige
kompetencer. Stationen skal
give plads til unge med
passion og nysgerrighed
indenfor medier og
kommunikation og skal
fungere som springbræt for
unge, både ind i uddannelse
og erhverv.

At udvikle mediebranchen og
at nytænke lokal TV formatet.

Programfladen skal yderligere
danne og inspirere den unge
målgruppe til demokratisk
ageren og virke, som en del
af det lokale samfund.

Visionen for Lokal TV Fyn er at
understøtte vækst og
udvikling i nærmiljøet.

Lokal TV Fyn skal være
grundlæggeren for den nye
generations medievaner og
den generelle massekommunikation og så skal
TV-stationen støtte og være
støttet af lokalsamfundet.

VÆRDIER
Lokal orienteret
Lokalt støttende
Medmenneskelighed
Demokrati
Dannelse
Fællesskab
Inspirerende

SPONSORPAKKER
På de efterfølgende sider ses en oversigt over hvilke sponsorpakker jeres virksomhed kan
tilegne jer hos LokalTVFyn. Et sponsorspot er 10 sekunder animeret eller filmet intro i starten af et
program. Et program bliver vist minimum 5 gange på TV. Animation af logo er inkluderet i prisen
og der er mulighed for 1 revision.
Eftersom sponsorpakkerne leder op til gensidigt samarbejde mellem jeres virksomhed og
LokalTVFyn, er vi særligt interesserede i at høre fra jer, hvis I har andre specifikke forslag til
pakkernes indhold, med særlig relevans for jeres virksomhed.
Dog kun hvis I påtænker at købe sølv eller guld pakken.
Kontaktpersoner
Pernille Lorup, Adm. Direktør hos LokalTVFyn
E-mail: pernille@lokaltvfyn.dk
Tlf.: +45 53 62 71 00

Alexander Lorup, Head of Sponsorships
E-mail: alexander@lokaltvfyn.dk
Tlf.: +45 31 21 18 01

GULD

SØLV

Animeret
sponsorspot i
starten af
programmer

25 programmer
Minimum 125
visninger på TV

10 programmer
Minimum 50
visninger på TV

Pris

45.000,( ekskl. moms )

19.000,( ekskl. moms )

BRONZE
5 programmer
Minimum 25
visninger på TV

10.000,( ekskl. moms )

VORES SEERE ER JERES MÅLGRUPPE
I får muligheden for at brande jeres virksomhed direkte til vores audience reach på 600.000 på både
TV og online (YouTube). LokalTVFyn er en unik mulighed for at opnå selekteret branding overfor for
seere mellem 24-42 år, lokalt i Odense, på Fyn og nationalt.
LokalTVFyn søger sponsorer, som ønsker at styrke og fremhæve lokalmiljøet og dets mange
muligheder. Støt op om videreformidlingen af lokale fortællinger på Fyn til inspiration for øens
beboere, nationale seere og med potentiale for at profilere fynske oplevelser på en attraktiv og
inspirerende måde overfor et internationalt publikum.

LOKALTVFYN I TAL
200 nyproducerede programmer om året
1850 timer udsendelser om året
600.000 i audience reach
20.000 seere per programsending
ca. 80.000 eksponeringer inklusiv genudsendelser

Primær målgruppe 24 - 42 år

SOM SPONSOR FOR LOKALTVFYN
Et sponsorat hos LokalTVFyn betyder at du er med til at støtte følgende tiltag:

DANNE OG INSPIRERE UNGE I MEDIEBRANCHEN
Vær med til danne og inspirere unge til at prøve kræfter med mediebranchen og dertil tilegne sig
erhvervserfaring, som kan bane vejen for dem når de skal videre på både studie og i arbejde.

MED TIL AT STØTTE LOKALT
Byg bro mellem jeres lokale filialer, virksomheder, events eller oplevelser og jeres målgrupper via
LokalTVFyns sponsorpakker. Få adgang til eksklusive netværks arrangementer i lokalmiljøet og få
direkte adgang til jeres målgruppe.

LOKAL TV PÅ ET NYT NIVEAU
Støt op om en helt ny kvalitet af visuelle lokale medier på både TV og online,
samt et stor reach på de sociale medier.

SPONSORER

