
PREZENTARE GENERALĂ A.F.C. HERMANNSTADT

Sibiu, Capitala Culturală a Europei și burgul medieval din inima Transilvaniei, este pe harta primelor 18
echipe de fotbal din România prin A.F.C.Hermannstadt! 

Încă din anul 2015, când a fost înființată echipa, A.F.C. Hermannstadt a demonstrate pas cu pas, victorie
cu victorie, că locul său este în prima linie a fotbalului românesc. Echipa a promovat din ligile inferioare
pentru ca mai apoi să ajungă și să se mențină în prima ligă.

Ajunsă în atenția publicului încă din sezonul 2017-2018 drept prima echipă de liga inferioară ce a jucat o
finală de Cupa României din ultimii 40 de ani, FC Hermannstadt își reconfirmă  apoi după promovare
locul în primele 18 echipe de club din Liga 1, în ciuda problemelor legate de reconstrucția Stadionului
Municipal Sibiu și a meciurilor jucate 100% în deplasare.

În actualul sezon, 2020-2021, cu un lot mult îmbunătățit, clubul își propune obiective mai ambițioase, ce
au rolul de a cimenta locul său în Liga I. 



A.F.C.  Hermannstadt  dispută  partidele  de  pe  teren  propriu  pe  Stadionul  Municipal  Sibiu,  aflat  în
reamenajare,  dar care devine neîncăpător meci de meci.  În anul 2019, un gazon similar celui de pe
Allianz Arena din Munchen a fost montat aici printr-o investiție care depășește patru milioane de lei. 
Noul teren de joc este prevăzut și  cu o instalație modernă de încălzire astfel că aici  se pot disputa
meciuri și iarna în condiții foarte bune.



FCH investește în viitorul fotbalului românesc prin proiectul Academia A.F.C.Hermannstadt! Cum nimic
nu se face doar din vorbe, din sezonul competițional 2020-2021 a fost înființată echipa a doua a clubului,
care evoluează în prezent în Liga a III-a. A.F.C.Hermannstadt 2 este formată în proporție de 90% din
fotbaliști tineri și talentați din județul Sibiu Reînființarea echipei a doua și înscrierea ei în Liga a III-a este
primul pas spre Academia A.F.C.Hermannstadt pentru copii și juniori,  un proiect pe care îl vom lansa
anul viitor.

Dovada impactului constructiv al FCH stă și în impactul de pe rețelele socializare pe care îl înregistrează
conturile oficiale ale echipei. 

- Aproximativ 40.000 urmăritori / pagina oficială de facebook 

- Impact organic record atins – aproximativ 900.000 persoane 



- Canal oficial youtube – peste 300.000 vizionări , aproximativ 2000 abonați 

- Cont oficial instagram 

La toate acestea se adaugă cei peste 250.000 de telespectatori, care urmăresc transmisiunile LIVE de
pe canalele de sport unde se difuzează Liga I. 



Ce oferim? 

1.Promovare pe canalele de socializare ale clubului nostru + reclamă pe ecranele LED de pe stadion +
evenimente speciale, organizate sub sigla și patronajul sponsorului, cu participarea echipei și a staffului
+ oportunitate prezență siglă sponsor oficial pe echipamentul oficial al clublui

2.Promovare pe canalele de socializare ale
clubului nostru + 2/3 bannere pe Stadionul
Municipal Sibiu+ evenimente speciale,
organizate sub sigla și patronajul sponsorului,
cu participarea echipei și a staffului_tip barter

3.Contact: info@fchermannstadt.ro
comunicarefch@gmail.com
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