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1. 6.Bruk sponsoratet! 
Viking sier alltid ja til gode  
ideer og innspill! 

2. 7.
Delta på alle aktiviteter.  
Vi kjøper av de vi kjenner! 

Planlegg i god tid invitasjon  
til kunder/ansatte! 

3. 8.Kartlegg de andre sponsorene! 
Bruk SR-Bank Arena og all  
dens fasiliteter – det trenger  
ikke være dyrt!

4. 9.
La markedsavdelingen åpne 
dører og avtale møter med  
andre sponsorer!  

Si ja til møter med andre 

sponsorer! 

5. 10.
Sett både kort-, og langsiktige 

mål med sponsoratet! 
Ingen skal ha det kjekkere
enn oss!

KJAERE VIKINGVENNER
Sesongen 2020 var det året som var så bratt. 
Etter den fantastiske cupfinalen i 2019 pekte 
alle piler rett opp. Vi skulle erobre 2020, klatre 
på tabellen og samtidig fortsette å bygge 
det største og beste samarbeidsnettverket, 
ikke bare i Norge, men i Norden. Hva skjedde? 
Covid-19 kom og alt stoppet opp. 

Men selv ikke en verdensomspennende 
pandemi stoppet sponsorene i Vikingfamilien. 
De sto trygt ved vår side, selv om de visste 
det var stor sjanse for at de ikke fikk alt de 
hadde betalt for. I tillegg til våre trofaste 
kunder, var det til og med 15 nye partnere 
som ble med oss. Det forteller mye om 
styrken i vårt nettverk. Fra hjertene til alle  
vi i Viking, TUSEN TAKK. Dere er fantastiske. 
Sammen har vi skapt det beste nettverket 
i Norge. Der har vi det ikke bare sosialt og 
gøy, men vi bygger relasjoner og driver 
business sammen. Nå er det viktigere 
enn noen gang at vi legger til rette for 
samlingspunkter for det lokale næringslivet. 
Om ikke vi i nettverket passer på hverandre 
og kjøper av hverandre, hvem skal da gjøre det?
 
«Fortell oss hvem du vil bli kjent med» 
er et nytt konsept som vi innfører denne 
sesongen og har stor tro på. Meld inn de 
3 mest interessante firmaene å bli kjent 
med for deg og din bedrift. Vi passer på at 
dere får et treffpunkt i løpet av sesongen. 

Gjerne på samme bord under årets Kick-off, i 
samme gruppe på teambuilding i Norge eller i 
utlandet, på samme seterad på flyet? Vi gjør 
det vi kan for å koble dere. Vi kjøper av de vi 
kjenner står sterkere enn noen gang.
 
Viking kvinner flytter fra Steingata og ut 
til Jåttåvågen. Endelig blir de en del av 
toppsatsningen vår her ute. Vi har store mål 
med Viking kvinner. De skal opp og frem og 
det er lagt en plan om at de i løpet av 3–5  
år er etablert i toppen av norsk fotball.  
Det gleder vi oss til.
 
Tenk den blåe dagen det blir når både kvinnene 
og mennene er i toppen av norsk fotball. Det 
er lov å ha drømmer. Det er viktig – sammen 
med dere.

VELKOMMEN TIL VIKINGFAMILIEN

VIKINGSPONSORENES

10 BUD
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I den obligatoriske grunnpakken får man disse fordelene:

LOGOPROFILERING PÅ WEB
Få plakett for samarbeidsåret og logoen 
din på viking-fk.no. Du får i tillegg 
tilgang til egne partnersider med tilbud, 
informasjon og kontaktlister til alle våre 
samarbeidspartnere. 

GOLFTURNERING
Årets golfturnering arrangeres i samarbeid 
med Lyse. Hold av fredag 14. juni. Mer info 
om turneringen kommer ved en senere 
anledning.

STUDIETUR
Få invitasjon til å bli med på den årlige 
turen hvor vi legger til side formaliteter 
og blir kjent med hverandre. Det er en 
egenandel på studieturen. 

KICKOFF
Før sesongstart samles alle medlemmene  
i Vikingfamilien til en skikkelig festkveld for 
å feire starten på en ny sesong med nye 
muligheter. Bedriften kan stille med  
to deltakere på treffet.

FAMILIEDAG
Sammen med Obos, Lyse og Hinna Park 
åpner vi opp området for hele familien. 
Velkommen til en storslagen familiedag!

TURIST I EGEN BY
Bli kjent med Stavanger. Vi deler oss i grupper 
og blir kjent med både hverandre og byen vi 
bor i. En gøy, lærerrik og sosial ettermiddag.

FIBERCUPEN
Arrangeres i samarbeid med Lyse 
hvert år. Det spilles fotball fra 
morgenen, og avsluttes med bankett 
på SR-bank Arena på kvelden.

ROGALAND TEATER
I samarbeid med Rogaland Teater  
får vi en egen familieforestilling. 

STAVANGEREN
I år er vi så heldige at vi får se generalprøven 
til årets storslagne forestilling på Stavangeren, 
nemlig The One and Lonely. Christian Eriksen  
er mørkeblå og vi gleder oss til kvelden.

PRIS: 40.000,-

BLI KJENT PÅ BORTEKAMP
Tidlig på sesongen setter vi opp tur til en av 
våre bortekamper. Bli med å heie Viking fram 
samtidig som du bygger relasjoner i nettverket. 
Det er egenandel på arrangementet. 

LUNSJ FOR NYE SPONSORER
Du har investert i Viking sin merkevare. 
Vi inviterer deg på lunsj før sesongstart og 
hjelper deg med tips og råd for hvordan 
lykkes best mulig.

BEHIND THE SCENES
I løpet av sesongen blir du invitert 
på lunsj på SR-Bank Arena av din 
kundekontakt. Sammen med en liten 
gruppe av andre firmaer spiser dere 
lunsj og får en omvisning på arenaen. 
Bli med ut på banen, ned  
i garderobeområdet m.m.

Norges største nettverk
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FORTELL OSS HVEM 
DU VIL BLI KJENT MED

Vi kjøper av de vi kjenner! Det er slagordet 
vårt i markedsavdelingen til Viking. Derfor 
jobber vi gjennom hele sesongen med å 
tilrettelegge for relasjonsbygging mellom 
bedriftene i nettverket vårt.
 
Nå tar vi det et steg videre. Vi vil at du 
setter opp din Topp 3 – liste over firmaer i 
nettverket som du ønsker å komme i kontakt 
med. Vi gjør det vi kan for å sørge for at det 
skjer i løpet av sesongen.
 Hvordan går vi fram for å lykkes? Kanskje 
setter vi deg ved siden av dem på 

bordplassering på kick-offet, kanskje du 
havner sammen med noen fra listen din 
på en busstur eller kanskje vi rett og slett 
introduserer deg i en minglesetting eller til 
og med åpner døra for en møtebooking.  
Vi hjelper og tilrettelegger der vi kan.
 
MEN, ikke la Topp 3 – lista være en hvilepute. 
Samtidig som vi jobber din sak, så er det 
viktig at du også jobber aktivt i nettverket 
for å skape best mulig opplevelser og 
resultater for din bedrift.

VIP-MULIGHETER

EGET BORD I STORE ØYEBLIKK
Få tilgang til Store Øyeblikk på eget  
bord med matservering i restauranten.

Pris: 25.000,- pr. plass pr. sesong. 

VIP-LOSJE
Få tilgang til egen losje i 4. etg.  
med matservering.

Pris: 27.500,- pr. pers.

*Profilering av losje, utvendig og 
innvendig kommer i tillegg.

Vi vil ha deg med i Vikingfamilien 
og derfor tilbyr vi en inngang 
på 60.000,-. Det inkluderer den 
obligatoriske grunnpakken og to 
VIP-plasser enten i tredje eller 
fjerde etasje. Priser for ekstraplasser 
utover de to første finner du under.

“Vi skreddersyr din 
kampdagsopplevelse til ditt behov. 
Ta kontakt med oss for mer info.”
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FOTBALLØFTET

Fotballøftet er Vikings bidrag ut mot de 
lokale breddeklubbene. Prosjektet har som 
hovedmål å skape mestring og idrettsglede 
for barn og unge i regionen uavhengig av 
nivå, kjønn og andre forhold.
 
Da vi startet opp i 2019 drev vi med 
veiledning av trenere for aldersgruppene 
7-9, noe som har vært et kjempepopulært 
tiltak og grunnmuren for hele prosjektet.  
Her møter vi trenerne i deres lag og i deres 
treningstid. De får de tilsendt økter på 
forhånd om de ønsker det, og kan gjennom 
vårt samarbeid med NFF Rogaland bli 
sertifisert som Grasrottrenere, helt gratis.
Etter hvert som tiden har gått, og 

Fotballøftet har modnet, har vi nå klart å 
utvide til også å ha fotballskoler, seminarer, 
eksempeltreninger og et trenerkurs for de 
litt mer viderekomne. Vi gjør enda mer for 
enda flere, og tilbakemeldingene er svært 
positive. På klubbenes evalueringsskjema av 
fotballskolene i 2020 scorer vi hele 9,4 av 10 
på fornøydhet.
 
Prosjektet ble utformet i samarbeid med 
klubbene rundt oss og har blitt veldig godt 
mottatt.

Pris og konseptualisering av markedspakke 
på forespørsel.

I samarbeid med Viking FK øker vi 
satsningen på kvinnefotball på elitenivå. 
I løpet av 3-5 år skal Viking være med i 
den øverste divisjonen. Damelaget flyttes 
til SR-Bank Arena og danner der et 
kraftsenter for kvinnefotball i regionen.
 
Bli en av våre satsningspartnere.
Pris 5.000,-/ 10.000,-/15.000,-/25.000,-

Alle satsningspartnere profileres på egnet 
sted på SR-Bank Arena samt på nettsiden 
til Viking Fotball.

VIKING KVINNER ELITE
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FIBERCUPEN
I samarbeid med Lyse arrangerer vi hvert år en 
fotballturnering hvor vi samler inn penger til et 
veldedig formål. 

FOTBALLØFTET
Annenhver uke i tre år er profesjonelle trenere 
fra Viking ute på barnefotballtreninger i 
bydelsklubbene. Og klubbene elsker det.

ENERGI CHALLENGE
Årets golf- og fotballgolfturnering går som 
vanlig av stabelen på Sola Golfklubb sin flotte 
bane. Hold av 5. juni, hvor målet er å samle inn 
så mye penger som mulig til et veldedig formål. 
En fantastisk dag med betydning. MITT VALG

I samarbeid med Lions drar våre spillere på 
skolebesøk og forteller om valgene de har tatt 
for å komme dit de er i dag. Temaene varierer 
mellom alkohol og røyking, press fra venner.

Viking har et fantastisk korps med  
frivillige som bidrar rundt alle våre  
hjemmekamper og andre arrangementer  
i løpet av en sesong. 

MITT VALG-LOSJEN
Vi inviterer organisasjoner og mennesker som 
trenger en klapp på skulderen for å sette litt 
ekstra pris på de som fortjener og trenger det  
i en utfordrende hverdag.

GATELAGET
Viking starter, i samarbeid med Fotballstiftelsen, 
et friminutt for rusavhengige.

Fotballklubben har en lang historie 
med å gi tilbake til lokalmiljøet og bidra 
til en arena hvor alle føler seg sett og 
velkommen.

VIKING ER MER ENN 
BARE FOTBALL

SAMMEN ER VI 
EN STOR FAMILIE.
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LED LANGSIDE 
Eksponering på LED Langside i TV sone. 
110 meter. 120 sek pr. hjemmekamp. 

Pris: 100 000,-

LED PREMIUM 
Eksponering på Langside og kortsider 
samtidig. Totalt 250 meter.

Pris: 150 000,-

LOGOPROFILERING 
SCOREBOARDS 
Profilering kun i scoreboards.
Pris: 20 000,-

LED OVER SCOREBOARDS 
OG UTGANGER 
Eksponering på LED over scoreboards 
og utganger.

Pris: 60 000,-

LED KORTSIDE
Eksponering på begge kortsider 
samtidig. 70m x 2.

Pris: 70 000,-

LED-EKSPONERING

La hele Norge få se din logo. Fotball er en av de største idrettene 
på tv, og du kan vise igjen. Viking sine kamper går alltid på tv, og 
mange av dem på åpne nasjonale kanaler.
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ØVRIG PROFILERING

GULT KORT BORTELAG
7-8 sek full LED-profilering når en spiller 
får gult kort. To ganger pr kamp.
Pris: 50.000,-

GULT KORT HJEMMELAG
7-8 sek full LED-profilering når en spiller 
får gult kort. To ganger pr kamp.
Pris: 50.000,-

RØDT KORT HJEMME- ELLER 

BORTELAG
7-8 sek full LED-profilering når en spiller 
får rødt kort.
Pris: 15.000,-

ME KAN TELLA TE FEM 
Viking scorer 5. Moods spilles på stadion. 
Samtidig går det full LED-profilering.
Pris: 10.000,-

DAGENS LAGOPPSTILLING ER 

PRESENTERT AV
Full LED-profilering i 10 sek i forkant av  
at lagoppstillingene lese opp.
Pris: 30.000,-

FRISPARKMUREN
Frisparkmuren er sementert av. To ganger 
pr kamp 7-8 sek full LED-profilering når 
det er frispark med mur.
Pris: 50.000,-

DAGENS VIKING
Full LED-profilering når Dagens Viking 
presenteres. Dagens Viking presenteres 
av (uten lyd under kampen, med lyd etter 
kampen... Da som Dagens Viking ble 
presentert av...)
Pris: 30.000,-

KAMPSPONSOR 
Full LED-profilering før kamp og før andre 
omgang. Speaker annonsering før kamp og 
før pause. 2 x 6-mannsbord. Profilering som 
dagens kampsponsor på sosiale medier. Stå i 
gangen når spillerne går på banen.  
En stemme i ´Dagens Viking´ juryen.
Pris: 30.000,-

REKLAMEFILM PÅ STORSKJERM
Visning før kamp og i pausen.
Pris: 30.000,-
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HVILKE SPILLERE ER DINE?
Velg mellom alle keeperne, alle 
angrepsspillerne, eller sett din logo på 
halvparten av forsvarsspillerne eller halvparten 
av midtbanespillerne. Dette får du:

Logo på LED når dine spillere presenteres 
i lagoppstillingen og når de evt scorer. 
Logo på spillerbildet på vikingfotball.
no. Logo på bilde som henges opp av 
spilleren på SR-Bank Arena.

Priser:
Keepere: 30.000,- for alle.

Forsvarsspillere: 40.000,- for halvparten 
av dem.

Midtbanespillere: 50.000,- for halvparten 
av dem.

Angrepsspillere: 75.000,- for alle.

INTERVJUCAPS
Caps som brukes av spillere under intervju 
på TV.
Pris: 100.000,-

2D SKILT PÅ KORTSIDEN
Pris: 15.000,- pr. meter.

3D SKILT PÅ KORTSIDEN 
Pris: Pris på forespørsel.

DIGITAL PROFILERINGSPAKKE

NYHETSSAKER
Vær 1 av 5 partnere som vises på alle 
nyhetssaker i 2021.
Pris: 30.000,-

DIGITAL PROFILERINGSPAKKE

NYHETSFORSIDE
Vær 1 av 5 partnere som ligger øverst 
over nyhetsarkivet på vikingfotball.no.

Pris: 20.000,-
(estimert 40-50.000 visninger totalt)

DIGITAL PROFILERINGSPAKKE

TERMINLISTE
Vær 1 av 5 partnere som vises der 
A-laget presenteres på vikingfotball.no.

Pris: 20.000,-
(estimert 40-50.000 visninger totalt)

DIGITAL PROFILERINGSPAKKE LAG
Vær 1 av 5 partnere som vises der 
A-laget presenteres på vikingfotball.no.

Pris: 20.000,-
(estimert 40-50.000 visninger totalt)
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BLI MED TIL SAN 
SEBASTIAN!
San Sebastian er et av Baskerlands 
fremste turistmål. Byen er, som de 
fleste kystbyer, preget av fiske og 
pittoreske havnekvarter. Men der det 
lå fiskeboder før ligger det eksklusive 
fiske- og skalldyrrestauranter i dag.
 
Vikingfamilien håper at det høsten 
2021 er mulig å sette seg på flyet 
ned til Spania. I 2019 samlet vi 172 
glade mørkeblå på tur. God mat, 
teambuilding, faglig innhold, flotte 
mennesker og nydelig vær er bestilt.
 
Ikke gå glipp av denne fantastiske 
turen.

KICKOFF
Vi inviterer til kickoff før sesongstart 
2021. Det rigges for en mørkeblå 
kveld med fantastisk underholdning. 
Samarbeidsnettverket samles for å 
hylle våre spillere inn mot ny sesong. 
Her kan du pleie gamle relasjoner eller 
møte helt nye muligheter i nettverket. 
Vi kjøper av de vi kjenner.



2020

VIKING SKAL BETY MEST 
MULIG, FOR FLEST MULIG
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