One is
many

Konverter din klubs fans til micro-sponsorer og modtag penge, hver gang I
scorer et mål, til at finansiere vigtige investeringer i klubben. Pecasu platformen giver fans mulighed for at gøre en forskel i jeres klub.

Pecasu er en
platform, der
giver fans
mulighed for at
gøre en seriøs
forskel for
deres klub.
Et mindre månedligt beløb fra mange fans kan være en økonomisk gamechanger for din klub,
med minimal ekstra indsats fra jer. I samarbejde, vil vi række ud til jeres fans og fortælle om
formålet og konceptet.

Hvordan
fungerer det?
Club

Vælg donations beløb / mål

Klub Landing Page hvor fans kan donere til deres foretrukne klub

Konceptet er ganske simpelt: Når jeres klub har behov for hjælp til en stor investering – som
f.eks. opførelse af en fanzone ved klubbens stadion – hjælper vi fans med at blive involveret.
Vi opsætter en landing page i jeres klubs farver og logo. Fansene tilmelder sig og vælger det
beløb, de vil bidrage med, hver gang klubben scorer mål i løbet af sæsonen.

Hvis en fan bidrager med 10 kr. pr. mål, og din klub scorer 45 mål, vil denne fan bidrage med
450 kr. pr. sæson.

Med en fanbase på 50.000, hvor 5.000 (10 %) gennemsnitligt bidrager med 10 kr. pr. mål, vil
det betyde 2.250.000 kr. til jeres klub pr. sæson.

Udover at støtte klubben får fansene mulighed for bl.a. at vinde præmier hver måned, dele

deres støtte via sociale medier, udfordre venner og hype deres støtte til jeres klub via statusopdateringer.

Konceptet
Fansene
Bliv micro-sponsor
– Bliv micro-sponsor og giv et lille pengebidrag for
hvert mål, klubben scorer
– Indflydelse på hvordan pengene skal bruges
– Se bidrag blive en realitet

Vind præmier
– Signeret merchandise, VIP-behandling og
billetter, billetter til specielle kampe

Klubben

SoMe
– Del støtte, udfordre venner, hype støtte til klubben
via statusopdateringer

Modtag micro-sponsor beløb
– Ræk ud til klubbens fans og fortæl om Pecasu

Rivalisering

– Benyt bidrag og igangsæt formål

– Besejr dine nærmeste rivaler og hjælp klubben
med at opnå mere støtte

Donér præmier
Minimal indsats
kræves
Læn jer tilbage og
modtag midler

Platformen
Klub landing pages
Støtte community
– Nem tilmelding
– Stærk Call To Action User Experience
– Støttemodul
– Interne og eksterne ranglister
– Vinderudtrækning

– Signeret merchandise, VIP-behandling og billetter,
billetter til specielle kampe

Proof of
Concept
Jysk Håndboldklub 1
Active fans: 450

Earnings: € 31.584

Jysk Håndboldklub 2
Active fans: 550

Earnings: € 36.960

Dansk fodboldklub
Active fans: 400

Earnings: € 23.531

En simpel
løsning til
klubbens og
deres fans
Vi opsætter en landing page, der
fremhæver formålet
Med jeres hjælp, laver vi
SoMe-opslag og emails for at
konvertere fans
Vi indsamler bidrag og vedligeholder
løsningen
Vi hjælper med at uddele præmier
til fans
De indsamlede midler overføres til jer

Hvad får fans ud
af at oprette sig
på Pecasu?
Først og fremmest er fans passionerede omkring deres
klub. Nu kan de, via små bidrag pr. mål, få en markant
indvirkning på deres yndlingsklub og gøre en forskel.

Anytown F.C.
– en simpel usecase

50.000
Fans

1

Euro / goal

5000

Micro-sponsors

Anytown F.C. har totalt scoret 50 mål
i sæsonen

250.000
Euro
Royalty
10%

Ingen opstartsomkostninger forbundet ved
at implementere Pecasus produkter

År 1: 10 % royalty på indtjening genereret via Pecasus produkter
År 2: 10 % royalty på indtjening genereret via Pecasus produkter + transaktionsomkostninger

