
SPONSORNIVÅ 
VOLL IL



• Skilt på Voll Stadion 
• Skilt i Vollhallen
• Skilt kunstgressbanen ved skolen
• Logo i 3 mot 3 baner

3 stk. frokost samlinger for sponsorer pr. år.
Med Faglig innhold, mingling, sponsor presentasjon, 
bedriftsbesøk mm.

1 stk. sponsortur pr år.
Tur fredag til søndag til utlandet inkl. fotballkamp 
ol. Gode muligheter for å bli kjent med potensielle 
kunder og skape B2B med andre sponsorer.

1 stk. halvdags samling pr år.
En samling litt utenom det vanlige.

SPONSORAKTIVITETER VOLL IL

FAGLIGE SAMLINGER 
OG ÅRLIG TUR

Skiltsponsor
Pris: 3000 kr til 13 000 kr

Nivå 1.



• Navn eller sponsing av arr. (Turneringer,  
  fotball/håndball skoler, messer ol.)
• Logo på nettside, medlemsblad, aktuelle  
  annonser ol.
• Deltakelse på sponsorsamlinger
• Deltakelse på sponsortur, dekker utgifter  
  selv.
• Bruk av møte/selskap lokale i Vollhallen
• Skilt på avtalte flater
• Logo på avtalte draktsett

Pris: 10 000 kr til 20 000 kr

• Deltakelse på sponsor samlinger 
• Deltakelse på sponsortur (mot delbetaling) 
• Logo på drakter (etter avtale)
• Logo på trener tøy/spiller overtrekk (etter avtale)
• Skilt på alle flater
• Logo på nettside rullerende på fremsiden,    
  medlemsblad, aktuelle annonser ol.
• Bruk av møte/selskap lokale i Vollhallen
• Kampsponsor A-laget

Samarbeidspartner Voll IL
Pris 20 000 kr til 40 000 k3

Nivå 2. Nivå 3. 

Sponsor Voll IL



• Deltakelse på sponsortur (Voll IL dekker utgifter til reise, overnatting og event)
• Deltakelse på sponsor samlinger
• Logo på alle drakter i fotballen (tom JR/Damelag) og i håndballen
• Logo på trener tøy/spiller overtrekk/IFO treningstøy
• Skilt på alle flater
• Bruk av møte/selskap lokale i Vollhallen
• En times gratis leie av Voll Hallen til trening pr uke
• Logo fast på fremsiden av nettsiden, logo i medlemsblad, aktuelle annonser ol.
• Kampsponsor A-laget
• Bransje eksklusivitet (Voll IL forplikter seg til å bruke som hoved leverandør)
• Annet etter avtale

Pris fra 40 000 kr

• Voll Kortet
• Barteravtale (varer eller tjenester)
• Annonse i Voll Raketten. Kommer ut i oktober     
 (Medlemsblad)
• Annonse i Programblad A-laget
• Gavekort til scoringsklubben A-laget
• Navn/sponse turneringer, cuper, messer, arr. ol.

ANDRE MULIGHETER

Nivå 4. 

Hovedsponsor Voll IL



Voll Idrettslag
post@vollil.no

51 42 24 80
www.vollil.no

Facebook: Voll IL


