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Bli Oddpartner!
Odds Ballklubb har Telemarks største og beste
businessnettverk. De rundt 100 virksomhetene som er
med, er ofte de beste i sin bransje, de er i hvert fall de
mest fremoverlente. Vi liker bedrifter som vil noe, som
vil utfordre, som vil vinne og som vil spille andre gode.
I vårt nettverk gjøres det gode avtaler over tid.
De fleste Odd-partnere er med i mange år og ofte
bytter en ut sin gamle leverandører med de som er
i nettverket og spiller med samme drakta som deg.
Vi spiller med samme drakta.
Vi er opptatt av at du skal lykkes.
Vi tror at «folk kjøper av de vi kjenner».

Pris fra 50 000 kr til
120 000 kr + mva.
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Oddpartnere treffes regelmessig i regi av Odds Ballklubb for å
bygge gode relasjoner og skape business. Nettverket til Odd blir
derfor lønnsomt. Det å være en Oddpartner er ikke milde gaver til
en fotballklubb, men markedsføring av egen virksomhet. Derfor
er bedriftene med. Nytt i år er at du kan bli med fra kun 50.000 kr
som Oddpartner. Dette passer for mindre bedrifter som gjerne vil
delta på frokostmøter, og være en del av et nettverk.

ODDPARTNER KR 50.000 + MVA

ODDPARTNER ALT INKL. KR 95.000 + MVA

•

Logo på sponsorvegg, ute og inne og på nett

Du får invitasjon til alle arrangement og kan delta

•

Rett til å bruke Odds logo

med 2 personer på alt.

•

1 person deltar på frokostmøter  

•

Logo på sponsorvegg, ute og inne og på nett

•

1 person julelunsj

•

Rett til å bruke Odd-logo

•

1 person på påskefrokost

•

2 personer deltar på frokostmøtene

•

1 lag på sponsorcup

•

2 personer julelunsj

•

Tilgang på Fanzone

•

2 personer på påskefrokost

•

2 sesongkort eller 30 billetter – lang-

•

1 lag på sponsorcup

side F1,B1, N1 eller på O`Learys-tribunen.

•

Tilgang på Fanzone

•

2 sesongkort på Bakrommet er inkludert!

Det faktureres ekstra for deltakelse på alle andre

•

Minst 2 deltagere på Sponsorenes Mester  

Oddpartner-arrangement

•

2 personer deltar på heldags møtecup

•

2 personer deltar på to dagers møtecup

ODDPARTNER MED VIP KR 120.000 + MVA
(FØR KR 148.000)
Vi bytter ut 2 Bakrommet med 2 VIP-plasser.
Du får invitasjon til alle arrangement og kan delta
med 2 personer på alt.

SPONSORENES MESTER. NYHET!
I samarbeid med Jan Kvalheim inviterer vi til
Odd-partnernes Sponsorenes mester på Skagerak
Arena. I en uhøytidelig konkurranse skal vi kåre
årets Sponsorenes mester blant Odd-partnerne.

•

Logo på sponsorvegg, ute og inne og på nett

•

Rett til å bruke Odd-logo

•

2 personer deltar på frokostmøtene

•

2 personer julelunsj

MØTECUP HELDAGSMØTE

•

2 personer på påskefrokost

Her inviterer vi inn medlemmer av andre nærings-

•

1 lag på sponsorcup

foreninger i vår region til heldags møtecup, det

•

Tilgang på Fanzone

eneste arrangementet i året hvor vi åpner opp

•

2 sesongkort på VIP inkludert!

for andre. Møtecup, presentasjoner,

•

Minst 2 deltagere på sponsorenes mester  

mingling, messe og god mat.

•

2 personer deltar på heldags møtecup

•

2 personer deltar på to dagers møtecup

Alle priser er eks mva.

Oddpartnere inviteres til Odd Awards
(faktureres ekstra).

I tillegg kan du supplere din pakke med
et utvalg av muligheter for ytterligere profilering
av din bedrift. Se flere sponsor-muligheter på side 18.

Oddpartnere inviteres til Odd Awards (faktureres ekstra).
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VIP

PRISER:
VIP-BORD, HEL SESONG, 8 PERS:
150 000 KR + MVA.
VINDUSBORD: 175 000 KR + MVA.
VIP-BORD, ÉN KAMP FOR 8 PERS:

NYE VIP-MULIGHETER I 2021

BAKROMMET 2021

Fra sesongen 2021 inviterer vi til en helt ny VIP. Et stort

Bakrommet har fått ny plass og ny inngang.

mingleområde midt i tredje etasje på Rema 1000-tribunen.

Møte- og mingleområdet til Odds Ballklubbs

Den nye VIP-en går på tvers av arealet i tredje etasje fra

og Toppidrett Telemark åpnes på kampdag for

øst til vest, med store glassflater og utsikt begge veier.

Bakrommets gjester.  Her kan en samles før kampen,

Her er det mulighet til å sikre seg VIP-bord ved

BAKROMMET

vinduet mot hovedbanen. Det blir trubadur,

En kan sitte eller stå ved ulike bord, og forsyne seg av mat før

trenerintervjuer, konkurranser og aktiviteter.

avspark. Bakrommet-sesongkort har plasser på skinnseter
på Rema 1000-tribunen, felt B1 eller B2.

PRISER:
BAKROMMET,
HEL SESONG:
5800 KR + MVA.
SJEKK PRISEN!

19 500 KR + MVA.
VINDUSPLASS: 23 000 KR + MVA.
VIP-PLASS, ÉN KAMP: 1500 KR + MVA

NOE SOM SKAL FEIRES?
Med jobben på kamp, jubileum, salgsmål eller noe som skal
feires? Du kan booke ditt eget møterom eller andre lokaler ute
og inne på kampdag på Bakrommet. Her kan dere samles
i god tid før avspark og hygge dere med mat og drikke.  

12 000 KR + MVA.
VIP-PLASS, HEL SESONG:

spise og drikke. Det er enkel servering og salg av øl og vin.

BAKROMMET, ÉN KAMP:
500 KR + MVA.
Alle priser er eks. mva.

Alle priser er eks. mva.
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Jubileum, ny logo eller bare ønsker om å markere seg
skikkelig på Skagerak Arena. Da kan du ha din egen kamp som
Kampsponsor eller Matchballsponsor. Vi legger til rette for at
akkurat din bedrift skal få en spesiell kampopplevelse.
Vi er åpne for kreative ønsker for hvordan du
best mulig kan sette ditt preg på kampen.
KAMPSPONSOR KR 50 000 + MVA.

MATCHBALLSPONSOR KR 25.000 + MVA.

8 VIP-plasser (eget bord) med 8 skjerf eller caps.

8 VIP-plasser (eget bord).

100 kampbilletter på kortside eller 25 på langside.
25 billetter på kortsiden.
Rett til aktivitet, konkurranser og eksponering på nesten alle
KAMPSPONSOR

«områder»  på Skagerak Arena inkl. Fanzone, VIP-området
og Bakrommet.

MATCHBALLSPONSOR

Rett til aktivitet i Fanzone.
Mulighet til aktivitet eller konkurranse på  VIP og Bakrommet

Kampsponsor har tiden før kamp, i pausa  og rett etter kamp

før kamp og i pausa, dersom det ikke kolliderer med dagens

til rådighet.

matchsponsor.

1 signert Odd-drakt.

1 signert matchball.

Kampsponsoropplegget tilpasses kunden.
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Bypost
Nathalie Garcia
Markedssjef

Norengros
- Erik Tanche Nilssen AS
Erik Tanche Nilssen
Daglig leder

«Vi sponser Odd fordi vi

«Som ivrig supporter siden

ønsker å bidra til toppfotball

vår etablering i 1902 og

og breddeidrett i Telemark,

sponsor de siste 50 årene, er

og for å være en del av B2B-

vi hos Erik Tanche Nilssen AS

nettverket»

stolte av Odds prestasjoner
både på og utenfor banen.
Vi gleder oss til fortsatt å
være med på reisen!»

REMA 1000
Ove Borgen
Regiondirektør Vestre Østland

O´Learys Restaurant Skien
Thomas Kvam
Daglig leder

Som den minste av de tre

«Når vi skulle etablere

dagligvareaktørene kjenner

Telemarks største sports-

vi oss godt igjen i underdog-

restaurant, var det veldig

rollen. Odds sterke fokus på

naturlig å ha med Odd på laget.

ansvar er helt i tråd med vår

Vi ønsker å skape opplevelser

forretningside.

for våre gjester, krydret med

Det enkle er ofte det beste!

store idrettsbegivenheter!

Heia Odd!

Sammen med Odd ønsker vi å
skape entusiasme, samhold
og engasjement!
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Odds Ballklubb er i media nesten hver eneste dag, dette drypper
ned på våre samarbeidspartnere. De får synlighet langt utover
det en kan måle. Kunder, leverandører, konkurrenter og ikke
minst egne ansatte ser at du er Oddpartner. LED-reklame er
svært populært og effektivt.

Eksponering av LED på langside, i TV-sonen.

Eksponering av LED på kortside, i TV-sonen.

60 sekunder varighet, i en hel sesong

60 sekunder varighet, i en hel sesong

i Eliteserien. Pris: 80 000 kr + mva.

i Eliteserien. Pris: 40 000 kr + mva.

TV-SONE 180 M (PR KAMP)

LOKAL SONE 65 M (PR KAMP)

Eksponering av LED på langside, i TV-sonen.

Eksponering av LED på kortside, i TV-sonen.

60 sekunder varighet, pr. kamp i Eliteserien.

60 sekunder varighet, pr. kamp i Eliteserien.

Pris: 6 500 kr + mva.

Pris: 3 500kr + mva.

LED PÅ OVERTID

LED, reklameseil og skilt på Skagerak Arena

LED-eksponering på overtid, i begge

produseres av Reklameservice Vestfold–

omgangene. Pr. kamp i Eliteserien.

Telemark AS.

FORDELER VED
LED-EKSPONERING

TV-SONE

LOKAL SONE 65 M (SESONG)

LOKAL-SONE

TV-SONE 180 M (SESONG)

TV-SONE

• Synlighet utover selve kampen.
• Enkelt å endre budskap.
• Kan være dagsaktuell.
• Kan dukke opp i nyhetsbildet.

TV-SONE

Pris: 15 000 kr + mva.

LED-eksponering kortside, i TV-sone

12
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TRIBUNEN

9

Vi utnytter tribunekapasiteten maksimalt ved å legge ut store
bannere med fantastisk synlighet. Via TV-bilder fra
Skagerak Arena kan en nå ut til hele landet.
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M2

N2

O2

P2

Q2

M1

N1

Q1

P1

Q1

R2
R1

BORTESUPPORTER

S2
S1

BORTESUPPORTER

T
U
5

F1

TTG-VEGGEN

Banneret ligger i lokalsone i 1. og 2 etasje på

TTG-veggen er den store flaten på enden av

tribunene. O`Learys- tribunen: Felt L1

Dominos-tribunen, som vender ut mot banen.

Fjuz-tribunen: Felt M2 og R2

Veggen er midt i TV-sone og har

Størrelse 100-115 kvm.

fantastisk synlighet.

Pris 100.000 kr + mva.

Pris: 300 000 kr + mva.
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G2

FS

E1

D1

VIP

VIP

VIP

F2

E2

D2

C1

VIP

C2

A1

B1

10

1

G1

STORT BANNER - LOKAL SONE

TRIBUNEN

W
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FS

VIP

B2

A2
2

Pris: 75 000 kr + mva.

FS

3

Pris: 200 000 kr + mva.

K1

Størrelse ca. 57—61 kvm.

J1

O`Learys-tribunen: Felt H1.

I1

Fjuz-tribunen: Felt M2 og R2.

H1

Rema 1000-tribunen: Felt A1 og G1.

7

og G2.O`Learys-tribunen: Felt H2 og L2.

ODDRANE

ligger midt i TV-bildet og har best synlighet.

TRIBUNEN

tribunene. Rema 1000-tribunen: Felt A2

FS

ODDRANE

Disse store bannerne på ca. 115 kvm.

6

Bannerne ligger i lokalsone i 2. etasje på

ODDRANE

STORT BANNER - TV- SONE

H2

BANNER - LOKAL SONE

L1

L2

FS

TRIBUNEN

Annonse på odd.no

Fjuz tribunen felt N1 og R1
Størrelse 140 kvm.

TREDIMENSJONALE SKILT - NYHET!

Pris 125.000 kr + mva.

Fantastisk synlighet i TV-bildet!
Opptil 12 minutter i snitt pr. kamp.
Pris: 150 000 kr + mva. pr. skilt.
3D-skilt

14

TTG-veggen

15
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Telemarkingen er et tilbud til deg som først og fremst er opptatt
av fotball og vil være en del av Odd-familien. Her får du
sesongkort og billetter til kamp og andre samarbeidspartnere
som Gaustabanen ,Badeparken og Eventyrfabrikken.
Telemarkingen tilbys i 2 utgaver:

TELEMARKINGEN ALTERNATIV 1:
14 000 KR + MVA (VERDI 22 500 KR + MVA.).

ANNONSE PÅ ODD.NO

TELEMARKINGEN ALTERNATIV 2:
20 000 KR + MVA. (VERDI 30 000 KR + MVA.).

På våre hjemmesider har vi flere annonse•
•
•

16

2 sesongkort på Skagerak Arena, langside.

plasser som vi tilbyr til gunstige priser

•

2 sesongkort på Skagerak Arena, langside.

15 enkeltbilletter til Odd-kamp.

Ca 100.000 visninger i mnd. på odd.no

•

15 enkeltbilletter til Odd-kamp.

2 kamper med 1 minutt lokal LED-reklame

Pris etter avtale

•

4 kamper med 1 minutt lokal LED-reklame

(inkl. enkel produksjonskostnad).

(inkl. enkel produksjonskostnad).

-Velg blant de fire førstehjemmekampene.

- Du får de 4 første hjemmekampene.

•

10 billetter til Eventyrfabrikken.

•

10 billetter til Eventyrfabrikken.

•

1 stk. signert Odd drakt

•

1 stk. signert Odd drakt.

•

5 billetter til Badeparken i Langesund.

•

5 billetter til Badeparken i Langesund.

•

6 billetter til Gaustabanen.

•

6 billetter til Gaustabanen.
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Sesongkort er et trivselstiltak for de ansatte eller en enkel måte
å ta med en kunde på kamp. Det er fint å ha en god opplevelse
sammen. Ingen liker å gå alene på kamp, derfor er det viktig å ha
sesongkort nok til at 2 eller flere kan gå sammen. Vi kan levere
den sammensetning av billetter som du ønsker!

BORTESUPPORTER

S2
S1

BORTESUPPORTER

T
U
FS

TRIBUNEN

FS

FS

Pris 15 sesongkort: 25.000 kr

G1

F1

5
G2

FS

4

Pris 10 sesongkort: 18.000 kr

R1

10

Pris fritt sete: 2500 kr

Q1

11

kamp uten ledsager og støtte.

P1

W

Pris fast sete: 3500 kr

Q1

E1

D1

VIP

VIP

VIP

F2

E2

D2

C1

VIP

C2

A1

B1

1

og billetter til de som ikke har kommer seg på

R2

N1

VIP

B2

A2
2

ordning med sesongkort på langsiden.

Q2

M1

3

Røde Kors. Bli med og bidra med sesongkort

9

8
7

Velg enten et fast sete eller en free-seating-

TRIBUNEN

Odd samarbeider med Kirkens Bymisjon og

6

SESONGKORT - LANGSIDE

P2

L1

Pris: 3700 kr

SESONGKORT - SAMFUNNSANSVAR

O2

FS

K1

REMA 1000-tribunen eller FJUZ-tribunen.

J1

Pris: 2000 kr

N2

I1

Vi snakker midt på midten på enten

TRIBUNEN

M2

H1

ordning med sesongkort på kortsiden.

L2

Her sitter du på de beste plassene på stadion.

ODDRANE

Velg enten et fast sete eller en free-seating-

ODDRANE

SESONGKORT - LANGSIDE GULL

ODDRANE

SESONGKORT - KORTSIDE

H2
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TRIBUNEN
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Fossums damelag blir Odds damelag fra 2021

ed
m
!
g
la ene
å
P ent
j

Ryggtavle

ODDS BALLKLUBB
UTVIKLINGSAVDELING

TRENINGSFELTET
- DENNE KAN BLI DIN!

ODDS BALLKLUBB KVINNER

14-19 år og 2 div. ( Odds B-lag)

Treningsfeltet kan bli prydet med og omtalt

Endelig skal vi se regionens jenter i

Her kan du være med og støtte morgen-

Odd-drakta. Et historisk øyeblikk som våre

dagens helter. I Odd dyrker vi våre egne

partnere nå kan ta del i. Skal du være på den

spillere med et tett samarbeid med Telemark

nye Odd-drakta fra første spark på ballen,

Toppidrett Gymnas og NFF Telemark.

må du hive deg rundt nå. Partnere til Odd

De ungdommene som spiller i Odds

Ballklubbs Kvinner kan kjøpe seg inn som

utviklingsavdeling er våre nye helter.

Odd-partner – dersom de ikke er det allerede.

Hvert år er det én til to av disse elevene

V. Arm

H. Arm

Skuldre

Skuldre

med din merkevare! Treningsbanene brukes
til kamper og trening for Odds utviklingsavdeling, Odds gatelag, Odds barne- og ungdomsavdeling, Telemark Toppidrett Gymnas
og Telemark Toppidrett Ungdomsskole.
Her er det stor aktivitet 12-15 timer i døgnet,
360 dager i året.

som får oppfylt drømmen om
proffkontrakt i Odds Ballklubb.

Bryst
Hals

•

H./V. arm: 30 000 kr + mva.

•

Bryst: 300 000 kr + mva.

•

Skuldre: 100 000 kr + mva.

•

Hals: 75 000 kr + mva.

•

Ryggtavle: 100 000 kr + mva.

•

Shorts foran: 50 000 kr + mva.

•

Shorts bak: 30 000 kr + mva.

•

Odd-sokken (Logoen veves inn i strømpa,
gjelder alle lag. Min. 3 år. Pris: 200.000 kr
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Pris etter avtale.

NAVNEPARTNER:
200 000 KR + MVA. PR. ÅR
•

50 m skilt rundt banen
(produksjon inkludert).

•

Skilt på betongveggen mot banen.

•

Egen portal med inngangsskilt.

•

Minimumslengde på avtalen er 4 år.
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BRONSEPARTNERE

SØLVPARTNERE
GULLPARTNERE
TELEMARKSLAUGET

HOVEDSPONSOR

KONTAKT
Odds Ballklubb, Salg og marked
Benedicte R. Brustad

Kjersti Stordalen

Geir Lundemo  

Gisle Roch Reinholdt

benedicte@odd.no

kjersti@odd.no

geir@odd.no

gisle@odd.no

938 36 834

992 03 540

907 39 853

952 55 475

