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KJÆRE VIKINGVENNER
For en sesong 2021 ble. Tredjeplass i serien og 
fremdeles med i NM som regjerende mester. I 
sesongen 2022 skal vi endelig ut i Europa igjen 
og tenk om vi trekker et lag fra England, Tyskland, 
Spania eller Italia .... det er lov å drømme!

Pandemien påvirket oss i 2021, men likevel klarte vi 
å gjennomføre de fleste arrangementer.
Rekordmange var vi som reiste til fantastiske San 
Sebastian. En uforglemmelig tur med mange 
gode minner. Nå er det bare å glede til seg neste 
studietur. Vi jobber mot å reise til fantastiske 
Sardinia i september. Alt er ikke spikret ennå, men 
vi lover at det skal bli et av årets høydepunkt.

‘Kick-off 2021’ ble byttet ut med ‘Kick off Christmas 
edition’ på slutten av sesongen. I 2022 håper 
vi å være tilbake i tradisjonelle former rett før 
sesongstart. Vi skal fortsette med frokostmøter 
med godt innhold og samles rundt sosiale 
aktiviteter som Energi Challenge på Sola Golfklubb 
og Fibercup i Randaberghallen. Der skal vi møtes, 
konkurrere og samle inn penger til gode saker.

Vi gir videre gass på Viking Kvinner. De gikk 
ubeseiret gjennom 2021, men var likevel ett mål fra 
opprykk i sesongens siste playoff-kamp. Vi satser 
alt på at 2022 blir et jubelår for kvinnelaget.

Vi jobber hele tiden med å utvikle arrangementene 
vi tilbyr dere via samarbeidsnettverket. En ting er 
sikkert, det blir i hvert fall ikke mindre samlinger. 

Når dere er en del av Viking skal vi tilby dere gode 
møteplasser for nettverksbygging, sosialisering og 
faglig påfyll. Dette skal løfte samarbeidet mellom 
dere og oss, og ikke minst samarbeidspartnerne i 
mellom.

‘Vi kjøper av de vi kjenner’ er markedsavdelingens 
slagord. Bruk nettverket til akkurat det. Bygg 
relasjoner som kan bli fremtidig business.

Restaurant Store Øyeblikk blir også oppgradert og 
vi gleder oss til å vise dere resultatet når vi igjen 
inviterer til kamp på vårparten.

2022 skal være året med enda mer Kraft & 
Kjærlighet.

Hjertelig velkommen inn i Europas største 
sponsornettverk.

Mvh, 

MARKEDSAVDELINGEN I VIKING
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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!

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
Vår årlige golf- og fotballgolfturnering, 
Energi Challenge, arrangeres i samarbeid 
med Lyse. Turneringen finner sted på 
vårparten på Sola Golfklubb.

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.

PRIS: 40.000,-

Norges største nettverk
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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.

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. 

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.

Norges største nettverk
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VI KJØPER AV DE 
VI KJENNER

Vi kjøper av de vi kjenner! Det er slagordet til 
markedsavdelingen i Viking. Derfor jobber vi 
gjennom hele sesongen med å tilrettelegge 
for relasjonsbygging mellom bedriftene i 
samarbeidsnettverket. Vi vil at du skal bygge 
nettverket ditt i Viking.

At du skal få anledning til å bygge nye 
relasjoner gjennom samarbeidsnettverket 
vårt jobber vi aktivt for. Det gjennomsyrer 
tankegangen når vi planlegger 
nettverkstreffene våre. Det legger både 
føringer for hvilke arrangementer vi 
gjennomfører og ikke minst hvilken form de tar.

Det dreier seg om bordplasseringer, 

lagsammensetning, plassering på buss, sete på 
fly og andre situasjoner der vi bestemmer hvem 
du havner ved siden av, eller sammen med.

Er du fremoverlent så spør du oss om hjelp. 
Kanskje er det noen du ikke kjenner og 
som du trenger en introduksjon ovenfor. 
Markedsavdelingen kan forhåpentligvis hjelpe 
deg med å åpne døra.

Men, det viktigste for og lykkes i nettverket 
er egeninnsats. Samtidig som vi jobber din 
sak, så er det viktig at du også jobber aktivt i 
nettverket og deltar på arrangementene våre 
for å skape best mulig opplevelser og resultater 
for din bedrift.
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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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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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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.
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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. Målet er alltid å samle inn så 
mye penger som mulig til et veldedig formål. 
En fantastisk dag med betydning.

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

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

Foto: Scanpix Foto: Scanpix Foto: Lars K. Aalgaard

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 LOKALSONE
Profilering i LED-skjermer på hver side 
av innbytterbenkene.

Profileringen vises ikke mot TV, men 
mot våre supportere på SR Bank Arena.

Pris: 30.000,-

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

DAGENS LAGOPPSTILLING ER 

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

Pris: 30.000,-

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

3D SKILT PÅ KORTSIDEN 
Pris: Pris på forespørsel.
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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,-

15
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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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Foto: Lars K. Aalgaard
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BLI MED PÅ TUR!
Den årlige sponsorturen er 
et av høydepunktene for 
samarbeidsnettverket. I 2021 reiste 
over 200 personer til fantastiske 
San Sebastian mens samfunnet 
enda var åpent. Det ble en tur for 
historiebøkene og et uvurderlig 
avbrekk og påfyll for mange.

I 2022 jobber vi mot Sardinia som 
vårt nye reisemål. Det ser fantastisk 
ut. Igjen skal vi knytte kontakter, 
sosialisere, få faglig påfyll, spise god 
mat og nyte det Italia har å by på.

Dette vil du ikke gå glipp av.
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KICKOFF
Ikke noe er som å kjenne på 
forventningene før en sesongstart. 
Og for en sesong 2022 kommer til å 
bli. Vi har cup både for 2021 og 2022. 
Vi har seriespill og ikke minst har vi 
muligheten til å måle krefter med lag i 
Europa.

På det årlige kickoffet før sesongstart 
gjør vi oss klare til det som kommer. 
Vi rigger til en mørkeblå kveld med 
fantastisk underholdning og samvær. 
Lagene presenteres fra scenen og god 
mat serveres.
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VIKING SKAL BETY MEST 
MULIG, FOR FLEST MULIG
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