Stöð 2 Sport - stærsta íslenska sportstöðin
Stöð 2 Sport framleiðir yfir 300 þætti á ári og er leiðandi í sýningu á íslenskum íþróttum. Tryggðu þér
jafnan sýnileika í öllum okkar viðburðum á Stöð 2 Sport og náðu þannig til enn stærri hóps!
Yfir 18.000 heimili og sportbarir eru með áskrift að Stöð 2 Sport!

Stóri pakkinn - árs samningur - 199.000 kr. + vsk. á mánuði
Ein birting á dag alla daga mánaðarins og tvær birtingar á dag 20 daga mánaðarins!
Samningurinn felur í sér:
500 sekúndur á mánuði,
50 birtingar á mánuði miðað við 10 sek. auglýsingu!
Verð 199.000 kr. + vsk.
Fullt verð er 403.000 kr. + vsk. sem þýðir 51% afsláttur
Auglýsingarnar dreifast jafnt í beinar útsendingar á Stöð 2 Sport og í uppgjörs- og upphitunarþáttum
Ath birtingar eru víkjandi í undanúrslitum og úrslitaleikjum
Samningur er bindandi í 12 mánuði
Ef keyptir eru stakir mánuðir eru 400 sekúndur í pakkanum

Stöð 2 Sport - stærsta íslenska sportstöðin
Minni pakkinn – árs samningur - 115.000 kr. + vsk. á mánuði
27 birtingar á mánuði alla mánuð ársins!
Samningurinn felur í sér:
270 sekúndur á mánuði
27 birtingar á mánuði miðað við 10 sek. auglýsingu
Verð 115.000 kr. + vsk. á mánuði
Fullt verð er 217.620kr. + vsk. sem þýðir 47% afsláttur
Auglýsingarnar dreifast jafnt í beinar útsendingar á Stöð 2 Sport og í uppgjörs- og upphitunarþáttum
Ath birtingar eru víkjandi í undanúrslitum og úrslitaleikjum
Samningur er bindandi í 12 mánuði
Ef keyptir eru stakir mánuðir eru 200 sekúndur í pakkanum

Stöð 2 sport - Stærsta íslenska sportstöðin
Stöð 2 Sport tekur upp og sýnir:
Alla leiki Bestu deildarinnar
Alla leiki Olís deildarinnar
Alla leiki Subway deildarinnar
Um helming allra leikja Lengjubikarsins
Marga af Evrópuleikjum íslenskra félagsliða í fótbolta, heima- og útileiki
FA Cup enska bikarkeppnin, elsta og virtasta bikarkeppnin í fótbolta
Samfélagsskjöldurinn, leikur sigurvegara síðustu tímabila í ensku úrvalsdeildinni og ensku bikarkeppninni í ágúst ár hvert.
Meistaradeild Evrópu í fótbolta, sýnum 50% af leikjunum á Stöð 2 Sport
Evrópudeildin í fótbolta, sýnum 50% af leikjunum á Stöð 2 Sport
Sambandsdeildin í fótbolta, sýnum 50% af leikjunum á Stöð 2 Sport
Ofurbikar UEFA í fótbolta (Supercup), sigurvegara síðustu tímabila í Meistaradeild og Evrópudeild í ágúst ár hvert
NFL ameríski fótboltinn, 2 leikir sýndir alla sunnudaga fyrir jól, allir leikir í úrslitakeppninni og Super Bowl
NBA ameríski körfuboltinn, leikir um hverja helgi á góðum útsendingartíma, stærstu leikirnir í úrslitakeppninni og allir leikir í NBA Finals.
Serie A Ítalska úrvalsdeildin í fótbolta

Stöð 2 sport - Stærsta íslenska sportstöðin
Uppgjörs- og upphitunarþættir
Stúkan og Bestu mörkin, uppgjörs og upphitunarþættir fyrir allar umferðir í Bestu deildinni og innkoma í valda hálfleiki
Seinni bylgjan, uppgjörsþáttur efitr alla umferðir Olís deildarinnar
Subway körfuboltakvöldin og Tilþrifin, uppgjörsþættir og fyrir allar umferðir Subway deildarinnar
Lögmál leiksins, uppgjörsþáttur fyrir NBA
Lengjubikarmörkin, uppgjörsþáttur fyrir Lengjubikarinn
Lokasóknin, yfirferð yfir NFL alla þriðjudaga
Meistaradeildarmörkin og Meistaradeildarupphitun, uppgjörs- og upphitunarþættir og fyrir allar umferðir Meistaradeildarinnar,
bæði fyrir leiki sem eru sýndir hjá okkur og á Via play
Erlendir markaþættir frá Sambandsdeildinni, Evrópudeildinni og ítölsku deildinni

