Идеята
ForumsLeague Bulgaria е уникален по рода си проект за футболно първенство между
интернет обществата в България под името Българска Форумна Футболна Лига. Тя е сред
първите спортни събития от подобен тип не само за нашата страна, но и за Европа. Това е и
една от причините да намери признание от Българския футболен съюз още при своето
създаване.
ForumsLeague Bulgaria сe провежда за пета поредна година и събира всяка седмица на
зеления терен обикновени интернет потребители с необикновен спортен хъс. Лигата им
предоставя възможност да разнообразят ежедневието, да спортуват активно, и да заменят поне
през уикендите мониторите си със здравословен спорт. Създадена и реализирана от JT
International през последния си сезон инициативата обедини 30 отбора и над 600 играча през
последния си сезон. За нарастващия интерес към Българска Форумна Футболна Лига
говорят желанието за участие на все повече интернет общества и събиращата се публика, която
наброява над 2 000 човека за седмица от предходния сезон. Очакванията за новия сезон
(септември 2009/ юни 2010) са повече от 40% увеличение на капацитета на лигата спрямо
отбори, участници и публика.

Представяне Сезон 2008/2009
Период на инициативата: 10 месеца (септември 2008/ юни 2009)
29 уикенда
Мачове общо:

435 (30450 мин. време в игра)

Участници:

Общо играчи: 650+
Играчи общо на кръг: 520
Публика на кръг: 1500+
Уникални зрители на кръг: 350+

Местоположение:

Първа лига – Комплекс „Спортна София”, Борисова Градина
Втора Лига – Спортен Комплекс „Спартак”, Лозенец

Организация:

Екип: 26 души
Дипломирани Съдии от БФС
Медицински екип
Охрана

Интернет Страница: www.forumsleague.com
‐
‐
‐
Таргет Групи:

3000+ регистрирани потребители
~15 място по посещения сред спортните сайтове в България (tyxo.bg)
Над 5000 реални импресии на ден (tyxo.bg, Google Analytics)

Участниците във ForumsLeague са активни и работещи млади хора
(предимно в IT и Интернет бранша), които прекарват голяма част от
времето си пред компютрите като част от различни електронни общества
или своята работа. Аудиторията се определя, като изключително
платежоспособна и насочена към новите технологии и иновациите,
технически грамотна и адаптивна. 30% от участниците са
мениджърски и управленски персонал. Публиката и феновете на
лигата са хора свързани със играчите, семейства, приятели или членове
на представените със отбори форумни общества, както и много голям
процент хора обичащи футбола.

По Възраст
16г - 20г
20г – 25г
25г – 30г
30г – 40г
40+

19%
24%
35%
18%
4%

По заетост
Ученици
Студенти
Работещи
Безработни

13%
38%
47%
2%

По доходи месечно (работещи)
До 300лв
До 700лв
До 1200лв
Над 1200лв

8%
19%
26%
47%

По семейно положение
Семейни:
Несемейни:

38%
62%

С подкрепата на:

Медийни партньори Сезон 2008/2009
През годините идеята на ForumsLeague намира своето място и в медийното пространство като
нейни представители често биват канени в радио и телевизионни предавания. Фактът, че
инициативата привлича все повече хора и представлява интерес както за обикновените
потребители и фенове, така и за компаниите, се превърна в предпоставка за създаването на подълготрайне медийни партньорства. За целта в момента се водят разговори с Дарик Радио, БНР
в-к Меридиан мач, 7 дни спорт, Стандарт, сп. Донбалон, Тема Спорт, он-лайн спортни портали,
както и спортни предавания по Нова ТВ, БТВ, Ринг ТВ, Канал 3. С част от изброените
ForumsLeague е на финален етап в преговорите, а от страна на някои вече има договорено
партньорство – Sportal.bg, DonBalon, Радио София, Фокус Спорт, Дарик Радио,
Perfekten.com, Gong.bg и др. Списание .NET публикува рекламна страница на Футболната Лига
във всеки месечен брой.
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