BRONSEKLUBBEN
Bronseklubben i Strømsgodset tegnes for 2 år om gangen, og får tilgang til SIF sitt nettverk og adgang til alle
store SIF-treff gjennom året.

PROFILERING
• Bedriftsprofil på www.godset.no
• Tilgang til SIFs Sponsorforum og Markedsplass
• Rett til å benytte offisiell samarbeidspartnerlogo
av type Bronseklubb i egen markedsføring
• Samarbeidspartnerbok
VIP OG SESONGKORT
• 4 sesongkort på hovedtribune

Sesongkort gjelder kun kamper i Eliteserien
Tilgang til kjøp av partnerbilletter til samtlige kamper
for kr. 99,- pr. stk.

AKTIVITETER
Aktivitetene gjelder for 2 personer pr. bedrift der ikke
annet er oppgitt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kick-Off
7 SIF-lunsjer
Partnerfrokost med foredrag og møtecup
Bardøla – 1 dobbeltrom. Deltagelse kun for
beslutningstagere/SIF kontaktperson
Partnerrebus
Kieltur med møtecup
Sommerfest
Utenlandstur – høst (bekostes av deltager)
Julebord
Møteforum bygg og anlegg i regi av Norsk
Møteforum (Faktureres direkte fra arrangør)

TILVALG
• Bronseklubben har tilgang på eksklusiv profilering
på i forbindelse med SIFs partneraktiviteter, på
stadion eller gjennom delaktighet i SIFs
samfunnsprosjekter. Se vedlegg
• Bronseklubben kan kjøpe VIP-pakker på VIP
Corner for 6-8 personer kamp for kamp. VIPpakken inneholder pølser, mineralvann,
kaffe/kake og kampbillett.
• Egen losje. Ta med bedriften på kamp.
Strømsgodset tilbyr egen losje med plass til opptil
40 personer med egen vert og servering
ANNET
• Sponsorpakke før hver sesong. Caps og skjerf,
innrammet lagbilde, klistremerket og
sponsorplakett
• Pumapakka – Våre partnere får hvert år mulighet
til å kjøpe Strømsgodsets offisielle kleskolleksjon
• Mulighet til å kjøpe Strømsgodets offisielle
partnerplakater, beachflagg og roll-ups med
{name}s logo og nivålogo Se vedlegg
BONUS
MÅLBONUS – «nye talenter»
Kr 100,- pr mål scoret i seriespill.
Disse midlene er øremerket Strømsgodsets
utviklingsavdeling
PLASSERINGSBONUS
• 10 % ved evt. Cupfinale
• 5 – 7,5 – 10 % ved hhv. 3. plass – 2. plass – 1.
plass i serien
• 10 % ved gruppespill i Europa

{name} Betaler følgende godtjørelse for denne avtale: Kr. 90 000,- pr. år eks. Mva. Forfall etter avtale
(avtalen reguleres årlig etter konsumprisindeksen)

