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samarbeidspartnere
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KLUBBEN FOR ALLE

KLUBBEN FOR ALLE
Vålerenga Fotball består i overkant av 1200 medlemmer som er
fordelt på en rekke lag og avdelinger:
BARNEFOTBALL

UNGDOMSFOTBALL

SENIORLAG / OLDBOYS

UNIFIED

(5-12 år)

(19+) / (33+)

(13 – 19 år)

UTVIKLINGSAVDELING
(Talentlag 12-16 år)

DAMER TOPPFOTBALL

(Toppserien, talentsatsing 14-19 år)

Vår visjon er å gjøre Oslo til en bedre by å bo i, hvilket betyr at klubben også har et inkluderings-, og
samfunnsansvar som strekker seg utover det rent fotballmessige. Den jobben tar vi på alvor.
Gutta på A-laget som spiller i Eliteserien er skilt ut i egen klubb (Vålerenga Fotball Elite).

Vårt verdigrunnlag:
Glade og Rause - Målretta og stolte!

FOTO: MORTEN M.LARØD/SPORTFOTO OG LARS ØVERLAND
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KLUBBHVERDAGEN
• SKAPE SPILLEGLEDE OG UTVIKLING

RASKE FAKTA
(Høst 2018)

Fotball skal være lystbetont for alle våre lag og medlemmer, samtidig som vi
skal utvikle spillere som skal kunne leve av fotball på høyt nivå.

• ANLEGGSDRIFT
Vi har en stort anlegg og flere baner som vi drifter.

• ARRANGEMENT
I løpet av ett år arrangerer vi 8 cuper og en rekke dugnader som organiseres.

• VÅLERENGA FOTBALLAKADEMI

TIL TOPPS MED JENTENE
Klubben har vedtatt en satsing for hele jentefotballen. Målsettingen er at flere skal
kunne bli fulltids profesjonelle fotballspillere, samtidig som man klarer å holde på
flest mulig – lengst mulig. Det innebærer en «blå tråd» gjennom klubben, fra A-laget
og nedover i de ulike aldersgruppene.
Ambisjonen for satsingen er stor, men tydelig. Vi skal bli best i Norge!

15 000 unike
nettsidevisninger i måneden

Er vårt fotballtilbud for de som vil trene litt ekstra i hverdagen. Det gjøres
enten gjennom fotball-SFO etter skoletid eller fotballskoler i feriene.
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• IVARETA FRIVILLIGHETEN
Vi er avhengig av alt frivillig vertskap, trenere, lagledere og øvrige
representanter som stiller opp for å kunne gjennomføre klubbens aktiviteter

1230 aktive medlemmer

• INKLUDERINGSARBEID
Sammen med Redd Barna og Coop har vi et fond som heter «På lag
med alle barn» som skal sikre deltagelse for alle, uavhengig familiens
økonomiske ressurser.

230 000 besøk på vallefeltet pr. år

Høyest publikumssnitt i
toppserien

@
600 aktive lesere av nyhetsbrev

3300 følgere på facebook
2750 følgere på instagram

18 samarbeidspartnere
Vi har flere besøkende lag på hjemmekampene som får møte A-laget etter kampen
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VERDISKAPNING FOR VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

DU SPELLER FOR FLERE
ENN BARE DEG SJÆL

Med gode bedrifter på laget, når laget langt. Vi jobber målretta for å gi tilbake til våre samarbeidspartnere og
være en kommunikasjonskanal for formidling av bedriftens historie, produkter eller visjoner. Som bedrift kan man
kan enten velge en av de skreddersydde pakkene eller så lager vi en løsning tilpasset din bedrifts behov og ønsker.
Har du kun lyst til å støtte barne-, og ungdomsfotballen? Eller er det jentene som er viktigst for deg?
Her ser du noen av mulighetene vi tilbyr:

• Bedrfitslogo på drakter eller treningstøy

EKSPONERING

PRODUKTPLASSERING OG
ANNONSERING

• Bedriftens navn på cup, baner eller andre
prosjekter.

• Vi lager mye digitalt innhold hvor vi hjelpe
dere med å kommunisere ut et budskap

OPPLEVELSER
• Få besøk av oss til et foredrag eller
en treningsøkt
• Ta med kundene på Intility Arena
• VIP-billetter og sesongkort

• LED-reklame i TV-sone på hjemmekamper
• Arenaskilt på en av våre baner

B2B I PARTNERNETTVERK

AKTIVIERING

SAMFUNNSANSVAR

• Vi arrangerer flere årlige aktiviteter for våre
samarbeidspartnere som frokostmøter,
julelunsj og andre arenaer for å gjøre
business!

• Vi tilbyr aktivering eller salgstand i forbindelse
med våre cuper eller hjemmekamper

• Ditt bidrag som samarbeidspartner av
Vålerenga Fotball gjør at vi jobbe mot å gjøre
Oslo til en bedre by å bo i

• Bruk av spillere til interne eller eksterne
markedsaktiviteter

«BLI MED PÅ LAGET – VI HAR PLASS TIL ALLE»
Vi tilpasser pakker til din bedrifts behov og ønsker, og spiller gjerne på lag for å utvikle
spennende konsepter. Samtidig tilbyr vi også etablerte pakker
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BRONSEPARTNER – 45 000,-

VÅRE PARTNERPAKKER

AVTALE:
• Gjeldende for 2-3 år

PAKKE 1

PAKKE 2

PAKKE 3

GENERALPARTNER
UTSOLGT

GULLPARTNER – SKREDDERSØM

SØLVPARTNER
100 000,-

PAKKE 4

PAKKE 5

PAKKE 6

BRONSEPARTNER
45 000,-

ENGAPATRIOT
25 000,-

MEDSPILLER’N
9000,-

En oppgradering fra Sølvpartner som gir større
eksponerings- aktiveringsmuligheter, med logo
eksponering på drakter og treningstøy.

SYNLIGHET:
• Logo m/presentasjon på hjemmeside og infosak i
sosiale medier
• Skilt 2*1m på kunstgressbane
• Banenavn på våre cuper
• 100 meter LED-reklame på 240 sekunder (4.min) i
TV- og publikumssonen på hjemmekamper

KAMPBILLETTER:
• Uttak av 50 kampbilletter pr. sesong
• 4 VIP-sesongkort Damer-A
• VFs innkjøpspris på herrer-A kamper (VFE
arrangement)

AVTALE:

AVTALE:

MARKEDSAKTIVITETER:

• Gjeldende for 2-4 år med muligheter for
bransjeekslusivitet

• Kampanjeannonsering på våre hjemmesider og
i digitale flater (inntil 4 uker) à Kan justeres opp
etter avtale.
• Aktiverings-, stand- og salgsmuligheter ved
arrangement i regi VF (Cuper eller utvalgte
Damer-A kamper)
• Mulighet for å aktivere spiller/trener/lag på inntil 1
aktivitet pr. år
• Vi kan besøke din bedrift/lag å holde 1 treningsøkt
pr. år
• Bruke Intility Arena eller Vallefeltet til møter eller
aktiviteter 3 ganger årlig
• Deltagelse i partnernettverk med B2B muligheter
(6-7 aktiviteter årlig)

• Gjeldende for 1-2 år

ANNET:

MEDSPILLER’N – 9000,-

• Logo på draktshorts eller treningstøy *
*Hvis tilgjengelig – tilpasses etter avtale

SYNLIGHET:
• 100 meter LED-reklame på 240 sekunder (4.min) i
TV- og publikumssonen på hjemmekamper à Kan
justeres opp etter avtale
• Logo m/presentasjon på hjemmeside og infosak i
sosiale medier
• Skilt 2*1m på kunstgressbane
• Mulighet for navn på cup, fotballskoler eller et
konsept i regi VIF à etter avtale
• Logo i app når denne lanseres 2019

KAMPBILLETTER:
• Uttak av 100 kampbilletter til Damer-A pr. sesong
• 4 VIP-sesongkort Damer-A + 2 sesongkort
• VFs innkjøpspris på herrer-A kamper
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ANNET:
• 1 Innrammet lagbilde av Damer-A
• 2 VIF-effekter fra Sjappa (lue eller skjerf)

ENGAPATRIOT – 25 000,-

SØLVPARTNER – 100.000,-

TILLEGGSPRODUKT - PROFILERING TØY:

MARKEDSAKTIVITETER:
• Kampanjeannonsering på våre hjemmesider og i
digitale flater (inntil 3 uker)
• Aktiveringsmuligheter ved enkeltarrangement i regi
VF (Cup eller utvalgte Damer-A kamper)
• Trener/ansatt VF kan holde 1 treningsøkt for
bedrift/lag i tilknytting partner
• Bruke Vallefeltet til møter eller aktiviteter 2 gang
årlig
• Deltagelse i partnernettverk med B2B muligheter
(6-7 aktiviteter årlig)

• 1 signert drakt Damer-A
• 2 innrammede lagbilder av Damer-A
• 5 VIF-effekter fra Sjappa (lue eller skjerf)

SYNLIGHET:
• Logo m/presentasjon på hjemmeside og infosak i
sosiale medier
• Skilt 2*1m på Vallefeltet (KGB 1)
• 100m LED-reklame på 180 sekunder (3.min) på våre
hjemmekamper i Toppserien
• Tilbud/kampanje i 2 nyhetsbrev årlig
• Logo i app når denne lanseres 2019

• 2 VIP-sesongkort Damer-A + 2 sesongkort + 5
VIP-billetter til valgfri hjemmekamp
• 20 billetter til valgfri hjemmekamp i Toppserien

AKTIVITETER:
• Kampanjeannonsering på våre hjemmesider og i
digitale flater (inntil 2 uker)
• Bruke Vallefeltet til aktiviteter inntil 1 gang årlig
• UT 2019: Deltagelse i alle partneraktviteter med
B2B muligheter

KAMPBILLETTER:

AVTALE:

KAMPBILLETTER:

• Gjeldende for 1-2 år

• 2 VIP-sesongkort + 5 VIP-billetter til valgfri
hjemmekamp
• Inntil 20 billetter til valgfri hjemmekamp

SYNLIGHET:
• 10m*2 LED-reklame i 240 sekunder (4.min) i
TV- og publikumssonen på Toppseriekamper
• Logo m/presentasjon på hjemmeside
• 2x1m skilt på Vallefeltet
• Tilbud/kampanje i 1 nyhetsbrev årlig

AKTIVITETER:
• Deltagelse på kick-off og julelunsj
• Mulighet til å kjøpe seg inn til B2B-aktiviteter
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ET LØFT FOR DAMENE
Konsis Grafisk, som signerte som ny samarbeidspartner i august, har designet og
dekorert garderoben og vi «bøyer oss i hatten» for den fantastiske jobben de har gjort!
Med blå og røde farger og sitater som
«Klubben for alle» på veggen, har garderoben
blitt skikkelig hjemmekoselig og gir et godt
visuelt inntrykk før kampstart. Det er kaptein
Sherida Spitse veldig fornøyd med.

– Det ser utrolig bra ut. Alt blir mer profesjonelt med en så flott garderobe som
utvilsomt vil gi oss litt ekstra energi før
avspark. Vi takker vår samarbeidspartner
Konsis Grafisk for jobben!

GI DINE LOKALER «DET LILLE EKSTRA»!
Konsis hjelper deg med utsmykking og dekorering av resepsjonsområdet,
kontorlokalene eller utstillingsrommet!
Ønsker du å gi et særpreg til lokalene, tilbyr
vi de rette løsningene. Med lang erfaring fra
utsmykking og dekorering av blant annet
resepsjonsområder, kontorlokaler og museer,

gjør vi alt fra å formskjære skreddersydde
logoer og innrede utstillings-lokaler, til å
montere magnetvegger i møterom – ingen
utfordringer er for store!

23 24 34 00 | konsis@konsis.no | konsis.no
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BLI MED PÅ LAGET!
Vi jobber målretta med våre partnere, hvor samarbeidet skal preges
av engasjement, raushet og glede. Ta kontakt for en uforpliktende
prat for å høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift!

Markedsansvarlig:

JENS AUGUST DALSEGG
916 76 845

jens@vif.no

«Et avgjørende punkt for samarbeidet var klubbens satsing på kvinnefotballen.
Vi gleder oss stort til å være en del av den spennende reisen jentene nå er inne i»
– Boye Evenensen-Lie, daglig leder Møller Bil Etterstad – ŠKODA

«Vi i DNB er veldig fornøyde med vårt samarbeid med VIF. All aktivitet som kjøres både
i bredde og damelaget er en veldig god match med DNBs satsing på familiene. Sammen
sikrer vi masse aktivitet, fordeler til våre kunder og ikke minst mye engasjement!»
– Tina Wesselsen, sponsorsjef DNB

