GULLKLUBBEN
GULLKLUBBEN ER EN BETYDELIG SAMARBEIDSPARTNER FOR
STRØMSGODSET. GULLKLUBBEN HAR EKSKLUSIVITET PÅ SITT NIVÅ OG HØYERE,
OG AVTALENE TEGNES FOR 3 ÅR. GULLKLUBBEN HAR EGET VIP BORD
I GAMLE GRESS LOSJEN PÅ MARIENLYST. STRØMSGODSET SKAL HA
18 - 20 MEDLEMMER I GULLKLUBBEN.

PROFILERING

AKTIVITETER

• 10 visninger, 55 meter DIGITALE BOARDS på langside, beste
TV sone. Eksklusivt for Generalsponsor, SIF laget og Gullklubben.

(Gjelder for 2 personer pr. Bedrift der ikke annet er oppgitt)

• Bedriftsprofil på www.godset.no

• Partnerfrokost

• Tilgang til SIFs Sponsorforum og markedsplass.

• SIF-lunsjer

• Tilgang til SIFs partnersider på Facebook.

• Kick off, 6 personer

• Logo-annonser på redaksjonelle sider på godset.no
(eksklusivt for Gullklubben og SIF Lauget).

• Bardøla – 2 dobbeltrom. Deltagelse kun for beslutningstagere/
SIF kontaktperson.

• Rett til å benytte offisiell samarbeidspartnerlogo av type
GULLKLUBBEN i egen markedsføring og profilering.

• Sommerfest

• SIFs treningsleir i januar/februar, Marbella 3 netter (1 person)

• Utenlandstur – høst (bekostes av deltager)

• Logo – kollasj på TV Marienlyst Arena.

• SIF EXPO

• Logo – kollasj på storskjerm på Marienlyst Stadion.

• Blåkveld

• Rett til å være matchballsponsor i en kamp pr. sesong i
avtaleperioden.
Dette inkluderer 25 VIP-plasser i klasserom-losje, samt ekstra
profilering i matchprogram, på stadion og i kampannonsene.

• Julebord

B2B

• Sponsorplaketter på Marienlyst, SIF Huset og Talentgården.
(Totalt 6 stk)

• Aktiv møteplanlegger (SIF hjelper deg med å booke 10 møter
i poolen).
• SIF LUNSJ m/B2B

SESONGKORT

• Møteforum Drammen/Møteforum Drammen Bygg og Anlegg.

• 4 faste plasser på Gamle Gress-Losjen.

• Næringslivets-dag
(Deltagelse på Møteforum og Næringslivets-dag faktureres direkte
fra arr).

• 1 parkeringskort i kjelleren (disse plassene gjelder kun kampdag).

• B2B-tur til Kiel

• Samarbeidspartnere får tilgang til kjøp av billetter til samtlige
kamper for kr 99,- pr stk (til bruk blant ansatte, kunder og forbindelser) på et gitt felt på stadion.

ANNET

• 8 sesongkort på ny hovedtribune.

• Individuell oppfølging.
• Bruk av trener/leder/spiller til eksternt eller internt arrangement.
• SIF/PUMA effekter.
• Lagbilde.
• Klistremerker
• SIF-info på mail ca. 2 ganger i måneden

gullklubben betaler KR 500 000,- EKS MVA pr. år
(Skilt/profileringskostnader kommer i tillegg. Summen indeksreguleres hvert avtaleår)

Bonus
10 % ved Gull, 7.5% Sølv, 5% Bronse i seriespill
10 % ved cupfinale
Forfall deles i to like rater; 10. januar og 10. juni hvert år.

SAMARBEIDSPARTNER

DATO

STRØMSGODSET FOTBALL

