
Næringsliv, idrett og 

sponsing



Hvem er denne 

karen?



Og hvem er han her…





• Er en sprek 96-åring med en 

stolt historie

• Etter oppstarten i 1920 – 100 

år i 2020! – har klubben 

utviklet seg til å bli landsdelens 

største fotballklubb og en 

sterk merkevare

• Og mer enn en fotballklubb –

TIL er en viktig samfunnsaktør
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Utviklingsklubben Tromsø IL



Tromsø Idrettslag er til for å skape

1. Meningsfull aktivitet for barn & unge med 

rundt 850 aktive

2. Mulighet for nordnorsk ungdom å bli 

skikkelig god i idretten sin – i Nord-Norge

3. Identitet, tilhørighet og stolthet gjennom 

et A-lag på norsk toppnivå, i år er den 29. 

sesongen i eliteserien

 TIL utgjør en forskjell for mange!
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For å skape dette også i fremtiden

• …er vi avhengige av gode samarbeidspartnere

• 44% av våre inntekter kommer fra 

samarbeidspartnere

• For 2016 utgjorde dette 22 mill. kr.
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Hvorfor samarbeide med idretten

• Enorm interesse - idrett er den største 

folkebevegelsen i Norge

• Opptar mange – gir mening

• Skaper begeistring – vekker følelser

• Bygger identitet og bolyst

 Idretten skaper positive assosiasjoner



HVORFOR BRUKER 

NÆRINGSLIVET PENGER PÅ 

IDRETT?



Hva gjør din klubb til en attraktiv 

samarbeidspartner:

Det viktige 

omdømmet



Hvem er vi og 

hvordan vil vi 

bli oppfattet

Hvordan blir 

vi egentlig 

oppfattet

Visjon

Verdigrunnlag

Strategi

Kultur

Adferd

Unngå stor avstand 

mellom disse



Hver bevist og tydelig på hvem vi vil 

være og hvordan vi fremstår

Håndtering av vanskelige situasjoner

Økonomistyring

Kommunikasjon



Innsikt



Man skal ikke sponse 

sponsorobjektet, men 

man skal sponse 

målgruppen.



Felles 

verdigrunnlag

Strategisk fit
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Gjør hjemmeleksa

Er det samsvar mellom klubben og selskapet?

Hva har selskapet behov for?

Skape nye eller forsterke eksisterende 

assosiasjoner?

Hva kan klubben tilby?



Skreddersøm



En standard 

sponsorpakke vil aldri 

være perfekt for en 

sponsor, kun et greit 

utgangspunkt



Ulike behov 

Tilpasset innhold
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Før 

Penger til klubben

i bytte mot

Synlighet for bedriften



Fra sponsor til samarbeidspartner

Synlighet

Nettverk

Hospitality

Samfunnsengasjement

Dele kunnskap og kompetanse med 

samarbeidspartnere

22



Skreddersøm ift. bedriftens behov

Synlighet

Nettverk

Hospitality

Samfunnsengasjement

Dele kunnskap og kompetanse med 

samarbeidspartnere

Tilpasse en pakke som passer bedriftens behov
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Kun to-tre større 

målsetninger, 

gjerne bare en 



Oppfølging



Begge parter må 
forstå at arbeidet 

starter etter 
signering.



Måling



Sørg for at sponsoratet 
og alle aktivitetene er 

målbare, 

spesielt rundt 
hovedmålsetningene. 



Samarbeid

Relasjon

Oppfølging
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Næringsliv, idrett og sponsing

Oppsummert
Idretten er en sterk del av den 

norske folkesjela

Økt innsikt og profesjonalisering

-men mist ikke hjertet!

Idrettssponsing fungerer!
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Tusen takk for oss!


