
Til_________________________________________________                               

- som aktuell sponsor i Vestbyen fotball.  

 

Sponsing er en viktig del av en god markedsstrategi. Det er en del av verdiøkningen 

for alle parter. 

Det viktigste er å få til et samarbeid hvor begge parter får noe ut av sponsoratet.  

For oss er det noen ting som er viktigere enn andre når vi inngår samarbeid rundt 

sponsing. Det er langsiktighet, sammenfallende verdier, lokal forankring og sist, men 

ikke minst, at det er en billig måte å nå kunder på! 

Ved å sponse Vestbyen Fotball støtter en sponsor et sunt og godt idrettstilbud for 

barn og ungdom i lokalmiljøet. En sponsor gjør en viktig samfunnsoppgave i 

nærmiljøet – stas! 

Helhetlig og langsiktig plan på hva vi som klubb ønsker: 

• Flest mulig, lengst mulig av spillere. 

• Alle er med! 

• Vestbybanen er et godt tilholdssted for barn og unge i nærmiljøet.  

• Fotball-lørdag; Barn og unge m foreldre samles for fotballaktivitet og mat på 
barnehagen stort sett hver lørdag gjennom fotballsesongen 

• Et aktivt og sosialt alternativ for små og store 

• Vi er en inkluderende klubb, klubben vår skal være et sted der alle skal trives! 

• Vi har fokus på helse og en sunn livsstil 

• Aktivitet rundt arenaen for små og store. 

- Vestby dagen et fint arrangement der vi har kakesalg, loddsalg, aktiviteter og 

avslutter dagen med en fotballkamp der foreldre spiller mot ungene. 

• Åpen kiosk alle tirsdager 17-20, i sesongen. 

•  Dugnader der også barna deltar, for at banearealet ser best mulig ut for alle 

parter. 

 «BLI MED»- brosjyren  

BLI MED! brosjyren for nye medlemmer finner du her 

Barne- og ungdomsidretten i dag drives av frivilligheten og vi er avhengig av 

sponsorer for å drive og å utvikle oss (lite støtte fra det offentlige ut fra hva som 

kreves). 

https://vestbyenfotball.no/kx/860/files/BLI%20MED%20A4.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWu6HclYfbAhWEiKYKHRHcBowQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fotballsko.no/vestbyen-il&psig=AOvVaw1mexYmhcZD_29wKTzz4J8o&ust=1526454886555628


Håper du har mulighet til å vurdere å sponse oss som idrettsklubb ☺  

 

Pakke 1   Kr. 5000,-. 

➢ Reklame på vår nye hjemmeside, instagram og Facebook 

➢ Rullende reklame på vår infoskjerm i klubbhuset 

 

 1. års kontrakt  

 2. års kontrakt 

 

Pakke 2   Kr 20.000 

➢ Banereklame  

➢ Målene må være følgende på all banereklame 1,2 x 2 meter 

 

 1. års kontrakt  

 2. års kontrakt 

 

Pakke 3    fra kr 50.000 kan vi utarbeide en avtale med å være en av     

Hovedsponsorene til klubben 

➢ Reklame på vår nye hjemmeside, instagram, Facebook/annet 

➢ Flyers utlevering i kiosken 

➢ Reklameskilt  

➢ Banetrykk 

➢ Trykk på spillernes hjemme og bortedrakter  

➢ Reklame visning på vår oppslags TV i klubbhuset 

➢ Flyers utlevering i kiosk 

 

 1. års kontrakt  

 2. års kontrakt 

 

Kryss av den aktuelle pakken inkl. tidsrommet dere ønsker å være en viktig sponsor 

for oss i Vestbyen fotball. 

 

Noe annet vi som klubb kan gi tilbake til dere? 

Sett inn forslag her: 

___________________________________________________________________ 



VESTBYEN IDRETTSLAG FOTBALLAVDELING  

Org.nr: 983 958 346 
Rådmann Hammers vei 11 
7020 TRONDHEIM 

 

 

__________________________                 ___________________________ 

__________________________                ____________________________ 

Signering av sponsor til klubben                      Signering fra Vestbyen Fotballavdeling 

 

 

 

Takk for at dere/du vil være en viktig støttespiller hos oss i 

Vestbyen Fotball! 

 

Vi vil stå på for å vise frem våre flotte sponsorer med stolthet. Vi vil informere alle 

medlemmer i klubben vår godt om sponsoravtalene og sørge for at våre sponsorer 

framsnakkes i nærmiljøet. Som sponsor av Vestbyen Fotball vil dere støtte et sunt og 

godt idrettstilbud for barn og unge i lokalmiljøet. 

Vi ønsker selvfølgelig at dette igjen skal bringe lojale kunder inn mot deres bedrift. 

 

 

 

Med hilsen oss i Vestbyen fotball  

Sponsoransvarlig: Kjersti Tingstad Skjevik, 90899904  

Daglig Leder: Mats Holbø Frydenberg, 48389587 


