PARTNERPROSPEKT
2023

BLI ODDPARTNER
Odds Ballklubb har Telemarks største og beste businessnettverk. De rundt 100 virksomhetene som er med er
ofte de beste i sin bransje, og i hvert fall de mest
fremoverlente. Vi liker bedrifter som vil noe, som vil
utfordre, som vil vinne og som vil spille hverandre gode.
Det å spille med samme drakta gir en ekstra
dimensjon ingen andre nettverk kan tilby.

FORTELL OSS HVEM DU VIL BLI KJENT MED!
Nettverket har som formål å hjelpe med å skaffe nye
kunder og å styrke forholdet til eksisterende kunder.
Vi har ulike arrangementer gjennom sesongen hvor du
kan bli kjent med beslutningstakere i andre bedrifter,
og å få presentert din bedrift og dine produkter til
potensielle kunder og samarbeidspartnere.
Vi spiller med samme drakta.
Vi er opptatt av at du skal lykkes.
Vi tror at «folk kjøper av de vi kjenner».
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"

Vi går inn i vår 14. sesong som Oddpartner, og det er ingen
tvil om at dette er Telemarks viktigste bedriftsnettverk.

"

Dette har gitt oss mye business og god synlighet.

Stig A. Gåre Andresen, daglig leder og partner i Bemanningsbyraaet Vestfold Telemark AS.

"

Recreate er stolt over å ha et nært og langvarig
samarbeid med Odd! Vår felles ambisjon er å være
bærekraftige pionerer i hver vår bransje, og bidra

"

til et inkluderende lokalsamfunn.

Torunn Stavran Johansen, kommunikasjonssjef i Recreate ASA

ODDPARTNER
Oddpartnere treffes regelmessig i regi av Odds Ballklubb
for å bygge gode relasjoner og skape business.
→ Pris fra 105.000 kr eks. mva.

I tillegg kan du supplere
din pakke med et utvalg

ODDPARTNER VIP KR. 130.000 EKS. MVA.

Du får invitasjon til alle arrangementer og kan delta
med 2 personer.

Du får invitasjon til alle arrangementer og kan delta
med 2 personer, i tillegg 2 sesongkort på VIP.

•

2 personer deltar på frokostmøter

•

2 personer deltar på frokostmøter

Se flere muligheter lenger

•

2 personer deltar på julelunsj

•

2 personer deltar på julelunsj

bak i prospektet.

•

2 personer deltar på «Kick off frokost»

•

2 personer deltar på «Kick off frokost»

•

1 lag på sponsorcup

•

1 lag på sponsorcup

•

2 personer deltar på heldags møtecup

•

2 personer deltar på heldags møtecup

•

2 personer deltar på todagers møtecup

•

2 personer deltar på todagers møtecup

•

Oddpartnere inviteres til Odd Awards
og Sponsortur (faktureres ekstra)

•

Oddpartnere inviteres til Odd Awards
og Sponsortur (faktureres ekstra)

•

Tilgang til Fanzone

•

Tilgang til Fanzone

•

Logo på sponsorvegg, ute og inne og på odd.no

•

Logo på sponsorvegg, ute og inne og på odd.no

•

Rett til å bruke Odd logo

•

Rett til å bruke Odd logo

•

2 sesongkort på Bakrommet

•

2 sesongkort på VIP

Oddpartnere inviteres til Odd Awards
(faktureres ekstra).
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av muligheter for ytterligere

ODDPARTNER KR. 105.000 EKS. MVA.

profilering av din bedrift.

→ Som sølvpartner, gullpartner og Lauget får

du eksklusiv invitasjon til treningsleir med Odds A-lag.

Oddpartnere inviteres til Odd Awards
(faktureres ekstra).
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ODDPARTNERARRANGEMENTER

Alle Oddpartnere har logo på sponsortavler ute og inne på Skagerak Arena, samt logo på partnersiden
på odd.no. Oddpartnere har også tilgang til en lukket partner-side på odd.no og Oddpartner-gruppe på
Facebook. Partnere har også rett til bruk av Odd-logoen i egen markedsføring etter avtale.

Her kan du lese om arrangementene vi gjør i løpet av sesongen.
FROKOSTMØTER

MØTECUP

Vi inviterer til 5-6 frokostmøter gjennom sesongen.

Et speed-dating arrangement som vi har to ganger

Foruten god mat er det mingling og bedrifts-

i løpet av året. Vi har en heldags møtecup og en to-

presentasjoner. Partnere som har noe på hjertet,

dagers møtecup med overnatting. Vi har tidligere

presenterer det her. De fleste frokostmøter er på

vært på Kielfergen med Color Line, på Quality Hotel

Skagerak Arena, men også noen ganger hos våre

Skjærgården i Langesund og på Rauland Høgfjellshotell.

partnere.

Bedriftene kommer med ønsker om hvem man vil på
«date» med, og målet er å sjekke ut om man har mer

ODD AWARDS

å snakke om, og gjøre en ny møte avtale i nærmeste

Odd Awards er et arrangement for hele Odd-familien:

fremtid, for så å kjøpe/selge noe i etterkant. Noen

Oddpartnere, spillere, ansatte og frivillige. Vi feirer

avtaler gjøres også over bordet i løpet av «daten».

oss selv og året som har gått med høydepunkter
med og uten ball.

SPONSORCUP
En fotballturnering på Skagerak Arena mellom
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SPONSORTUR

bedriftene i Odds partnernettverk. Dette er en fin

Årlig skal det arrangeres tur med Odds partner-

arena for intern teambuilding hvor alle ansatte i

nettverk. Fotballen er en rød tråd i turen, og det blir

bedriften er velkommen. Her blir du kjent med Odd-

en kombinasjon av hygge og faglig innhold.

partnere i en annen setting enn ellers.
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KAMP-OPPLEVELSER
VIP

PRISER:
VIP-BORD, HEL SESONG, 8 PLASSER:

→

VINDUSBORD:

Vår nye VIP i 3. etasje på Skagerak Arena byr

Kr. 175.000 eks. mva.

på hygge, konkurranser, trenerintervjuer, god
mat og ikke minst relasjonsbygging. Det blir

VIP-BORD, ÉN KAMP, 8 PLASSER:

servert god mat, mineralvann, kaffe og dessert i

→

Kr. 12.000 eks. mva.

pausen, og det er mulighet for å kjøpe seg noe i
baren. Man får fast plass på bord i restauranten

VIP-PLASS, HEL SESONG:

og på skinnseter ute på tribunen.

→

Kr. 19.500 eks. mva.

VINDUSPLASS:
Kr. 23.000 eks. mva.

VIP-PLASS, ÉN KAMP:

→

BAKROMMET

Kr. 1.500 eks. mva.

PRISER:
BAKROMMET, HEL SESONG:

→

Kr. 150.000 eks. mva.

VIP

→

Vi skreddersyr din kampdagsopplevelse
til ditt behov. Ta kontakt med oss
for mer info.

BAKROMMET
Telemark Toppidrett sine lokaler åpnes på
kampdag for Bakrommets gjester.
Her kan man samles før kampen med mat og
drikke. Det er enkel servering og salg av

Kr. 5.800 eks. mva.

BAKROMMET, ÉN KAMP:

→

Kr. 500,- eks. mva.

Alle priser er eks. mva.

mineralvann. Det er også mulighet for å kjøpe
seg noe i baren. Man kan sitte eller stå ved
ulike bord, og forsyne seg av mat før avspark.
Bakrommet-sesongkortene har plasser på felt
B1 eller B2.

NOE SOM SKAL FEIRES?
Jubileum, salgsmål eller noe som skal feires?
Ta med kollegaer eller kunder på kamp i eget

Alle priser er eks. mva.

møterom, hvor dere kan samles i god tid før
avspark og hygge dere med mat og drikke.
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KJØP EN KAMP
Jubileum, ny logo eller bygge merkevare? Da kan du kjøpe din egen
kamp som kampsponsor eller matchballsponsor. Vi legger til rette for at
akkurat din bedrift skal få en spesiell kampopplevelse og god synlighet.

KAMPSPONSOR KR. 50.000 EKS. MVA
• 8 VIP-plasser med 8 Odd-skjerf eller annen effekt
• Inviter ansatte, samarbeidspartnere eller en valgfri gruppe på kamp (inntil 100 personer)
• 1 signert Odd-drakt
• Aktivitet, konkurranse og eksponering i Fanzone, på VIP, i pausen og på sosiale medier.
Sammen med deg og din bedrift skreddersyr vi ett opplegg.

MATCHBALLSPONSOR KR. 25.000 EKS. MVA.
• 8 VIP-plasser
• Inviter ansatte, samarbeidspartnere eller en valgfri gruppe på kamp (inntil 50 personer)
• 1 signert matchball
• Aktivitet i Fanzone
Sammen med deg og din bedrift skreddersyr vi ett opplegg

#SAMMENPÅKAMP
Team-building på Skagerak Arena – samle kollegaer eller kunder før kamp.

• BAKROMMET
Eget mingleområde i 3. etg på hovedtribunen. Her kan man booke sitt eget 				
møterom for inntil 25 personer med enkel servering, og salg av øl og vin.
Kr. 500 eks. mva. per pers.

• VIP-LOSJE
Odd disponerer to vip-losjer med plass for inntil 30 personer per losje.
Direkte utgang til skinnseter på tribunen.God servering av varmmat før kamp,
og salg av øl og vin, og kaffe og dessert i pausen. Odd-skjerf til alle.
Kr. 1.500 eks. mva. per pers.

• SEKSJON PÅ TRIBUNEN
Samle alle dine ansatte i en egen seksjon på tribunen til ansatte og deres familier.
Kr. 250 eks. mva. per pers.
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FOTBALL FOR
FRAMTIDA
Som klubb har Odd alltid vært gode på innovasjon. Vi var med på å
dra i gang fotballen i Norge, blant annet ved å signere Norges første
profesjonelle fotballspiller, etablere landets første supporterklubb og
være først ute med sponsorer på drakta. Nå spiller vi etter moderne
treningsmetoder og er fremst på utvikling av egne talenter.
Vi er også Norges mest miljøvennlige fotballklubb.
NORGES RÅESTE SOLCELLEANLEGG

i tråd med tankene om Zero Waste. Derfor selger

På taket av Skagerak Arena er 4.300 kvadratmeter

vi kun varer i kiosken som kan sorteres i

dekket av solceller, og det produseres nok energi

avfallsdunker for mat, papp og pant.

til å forsyne stadionanlegget og vel så det med
fornybar elektrisk strøm. Skagerak Energilab er

BÆREKRAFT I NÆRINGSLIVET

Norges største testanlegg for fornybar elektrisk

Høsten 2021 har Odds Ballklubb kjørt et prosjekt

energi.

med lokale bedrifter og kommuner. «Støpt for
framtida» het prosjektet som ga et dypdykk i FNs

AVFALLSFRI STADION

bærekraftsmål og mulighetene for innovasjon

I kioskene på stadion jobbes det hardt med å tilby

og nye forretningsområder som det kan gi.

KUNSTGRESS OG GRANULAT PÅ AVVEIE

I tillegg til konkrete miljøforbedringer har det

Odds Ballklubb jobber kontinuerlig med å minimere

systematiske miljøarbeidet gjort klubben mer

miljøskadene fra kunstgress og gummigranulater. Vi

attraktiv som samarbeidspartner i næringslivet

samarbeidet tidlig med Ulefos Jernværk om å utvikle

og med kommunene, sørget for økte inntekter,

egne granulatfangere for ettermontering i kummer.

vært avgjørende i forbindelse med ansettelser

Vi har kvittet oss helt med den sorte granulaten fra

og gjort telemarkinger stolte.

anlegget vårt, og på sjuerbanen har vi fått innfyll
av sand og knuste olivenstein. Det er rent organisk

Les mer om vårt miljø- og innovasjonsarbeid på

materiale som ikke skader omgivelsene.

→ odd.no/miljo

en fristende meny som skaper så lite avfall som
mulig. Odds Ballklubb har som mål å bli en stadion
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SOSIALE MEDIER

ØVRIG PROFILERING

Odds Ballklubb har stor rekkevidde i sosiale medier og tilbyr synlighet
for våre partnere her.

BANENS BESTE

SKRAPELODD

Publikum stemmer frem Odds beste spiller i

Engasjer publikum under kamp ved å ha en

samarbeid med samarbeidspartner i sosiale

skrapelodd-konkurranse og vinn flotte premier.

medier.
Banens beste blir intervjuet i en direkte-

ENARMET BANDITT

sending med logoplakat på Odds Ballklubb

Engasjer publikum under kamp ved å ha en

sin Facebook-side etter kampen.

spinn og vinn-konkurranse hvor man kan
vinne flotte premier.

MÅNEDENS SPILLER

DAGENS LAGOPPSTILLING

ANNONSE PÅ ODD.NO

Vi presenterer dagens lagoppstilling før kamp

På odd.no har vi flere annonseplasser som vi tilbyr

på speaker og storskjerm.

til gunstige priser. Format, visninger, pris og
kampanjeperiode etter avtale.

SELFIE PÅ STORSKJERM
Publikum sender inn selfier som vises på

VIP-TIPPEN

storskjerm og på odd.no sammen med

Gjestene på VIP tipper resultatet i forkant av

en samarbeidspartner.

kampen, og her får man god synlighet for næring-

Følgerne i sosiale medier stemmer frem

slivet.

månedens spiller for Odd i samarbeid med

Odds Ballklubb har mange følgere på sosiale

samarbeidspartner. Her stemmer man blant

medier og det finnes mange muligheter for å

spillerne som har fått spilletid, og avstemningen

gjøre din bedrift synlig. Vi skreddersyr

blir delt i sosiale medier og på odd.no.

løsninger sammen.

REKLAME PÅ STORSKJERM
Synlighet før kamp og i pausen.

TIPP RESULTATET
Publikum tipper resultatet i forkant av kampen i
samarbeid med samarbeidspartner, og dette
blir presentert på sosiale medier.
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LED-REKLAME OG
SKILT

TV-SONE

TV-SONE

TV-SONE

LED-reklame og skilt er svært populært og effektivt. Odd er i media
nesten hver dag, og dette drypper på våre samarbeidspartnere.
LOKAL-SONE

De får synlighet utover selve kampen, og kan dukke opp i nyhetsbilde.
La hele Norge få se din logo!
LED TV-SONE 180 M (SESONG)

LED LOKAL SONE 65 M (SESONG)

SKILT TV-SONE

1 minutt led-reklame en hel sesong i

1 minutt led-reklame en hel sesong i lokal

→ Kr. 15.000 eks. mva. per meter.

tv-sone i Eliteserien.

sone i Eliteserien.

→ Pris kr. 80.000 eks. mva.

→ Pris kr. 40.000 eks. mva.

SKILT LOKAL SONE
→ Kr. 10.000 eks. mva. per meter.

LED TV-SONE 180 M (PER KAMP)

LED LOKAL SONE 65 M (PER KAMP)

1 minutt led-reklame per kamp i tv-sone

1 minutt led-reklame per kamp i lokal sone

SKILT TRENINGSBANE

i Eliteserien.

i Eliteserien.

→ Kr. 3.500 eks. mva. per meter.

→ Pris kr. 6.500 eks. mva.

→ Pris kr. 3.500 eks. mva.

3D-skilt

3D-SKILT PÅ KORTSIDE
LED PÅ OVERTID

Fantastisk synlighet i tv-bildet!

LED-eksponering på overtid, i begge omgangene.

→ Kr. 150.000 eks. mva per skilt.

→ Pris kr. 15.000 eks. mva. per kamp i Eliteserien.
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BANNERE OG SEIL
Vi utnytter tribunekapasiteten maksimalt ved å legge ut store
seil med fantastisk synlighet.

STORT BANNER – TV-SONE

BANNER – LOKAL SONE

Bannerne ligger midt i tv-bildet på øst-tribunen

Bannerne ligger i lokal sone i 2. etasje på

og syd-tribunen.

øst-tribunen, syd-tribunen og vest-tribunen.

Størrelse ca. 115 kvm.

Størrelse ca. 57-61 kvm.

→ Pris kr. 225.000 eks. mva.

→ Pris kr. 100.000-125.000 eks. mva.

STORT BANNER – LOKAL SONE

TTG-VEGGEN

Banneret ligger i lokal sone i 1. og 2. etasje på

TTG-veggen er den store flaten på enden av

syd-tribunen og vest-tribunen.

nord-tribunen, som vender ut mot banen. Veggen

Størrelse ca. 100-115 kvm.

er midt i TV-sone og har fantastisk synlighet.

→ Pris kr. 125.000 eks. mva.

→ Pris kr. 300.000 eks. mva.

Tribune-oversikt
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TTG-veggen
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DRAKT OG TRIBUNE

TELEMARKINGEN

Odd er i media nesten hver dag. Vi tilbyr en stor rekkevidde

Bli en del av Odd familien! Telemarkingen er et tilbud til deg som er opptatt av

som går langt utenfor stadion.

fotball og ønsker å være en del av Odd-familien. Her får du sesongkort og billetter til kamp, led-reklame og billetter hos noen av våre samarbeidspartnere.
Ryggtavle

A-LAGS DRAKT

H. Arm

V. Arm

• Drakt
• Shorts
• Strømper

TELEMARKINGEN ALTERNATIV 2:

→ Kr. 15.000 eks. mva.

→ Kr. 20.000 eks. mva.

• 2 sesongkort på langside på Skagerak Arena

• 2 sesongkort på langside på Skagerak Arena

• 15 enkeltbilletter

• 15 enkeltbilletter til Odd-kamp

• 2 kamper med 1 minutt lokal LED-reklame

• 4 kamper med 1 minutt lokal LED-reklame

(ink. enkel produksjon)

TRIBUNE
• Nord-tribune

TELEMARKINGEN ALTERNATIV 1:

•
Skuldre

Skuldre

• Vest-tribune
• Syd-tribune

Velg blant de fire første hjemmekampene

(ink. enkel produksjon)
•

Du får de fire første hjemmekampene

• 5 billetter til Badeparken i Langesund

• 5 billetter til Badeparken i Langesund

• 4 billetter Oslo-Kiel med Color Line

• 4 billetter Oslo-Kiel med Color Line

• Øst-tribune
Bryst
Hals

Pris etter avtale.
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ODDS BALLKLUBB
KVINNER

→ Vi trenger flere samarbeidspartnere!
Ønsker du og din bedrift til å bidra til like muligheter?
Vi tar gjerne et uforpliktende møte.

Odds Ballklubb Kvinner er synlige og aktive både i aviser og i sosiale medier.

Odds Ballklubb Kvinner jobber for å skape en stabil elitesatsing for
kvinnefotballen i Telemark og en Telemarksmodell for talentutvikling av jenter.
Klubben skal bidra til å gi jenter like muligheter som gutter til å få realisert sin
drøm om å spille toppfotball på Skagerak Arena.

god profilering ved logoprofilering på drakter og annet utstyr.
Vi kan tilby følgende plasseringer:
• Drakt

I klubbens to første sesonger ble Odds Ballklubb Kvinner suverene seriemestere

• Genser

i 2. divisjon. Nå satser vi enda høyere og ønsker oss flere samarbeidspartnere som vil

• Jakke

hjelpe oss med å oppfylle drømmen om toppfotball for kvinner på Skagerak Arena.

• Bukse
• Bag

Ryggtavle
Skuldre
V. Arm

Lagets hjemmekamper blir i som regel streamet. Samarbeidspartnere vil få

Skuldre

H. Arm

• Trenings t-skjroter
• LED-reklame og logo på seil
• Kampsponsor – logo på storskjerm og speaker
• Varer: eks. energidrikk, match- og møtemat m.m.

Bryst
Hals

Pris etter avtale.

Pris etter avtale.
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ODDS UTVIKLINGSAVDELING
15-19 år og 2 div. ( Odds B-lag)

SESONGKORT

TRENINGSFELTET

Vil du bli med på store og små øyeblikk? Slippe følelsene dine løs?

Treningsfeltet kan bli prydet og omtalt med din

Hjelpe gutta frem til seier på Skagerak Arena? Da er sesongkort

Her kan du være med og støtte morgendagens

merkevare! Treningsbanene brukes til kamper og

helter. I Odd dyrker vi våre egne spillere med et tett

trening for Odds utviklingsavdeling, Odds gatelag,

tingen for deg og din bedrift.

samarbeid med Telemark Toppidrett Gymnas og

Odds barne- og ungdomsavdeling, Telemark Top-

NFF Telemark. De ungdommene som spiller i Odds

pidrett Gymnas og Telemark Toppidrett Ungdomss-

utviklingsavdeling er våre nye helter. Hvert år er det

kole. Her er det stor aktivitet 12-15 timer i døgnet,

én til to av disse elevene som får oppfylt drømmen

360 dager i året.

→

Fjuz-tribunen og Rema 1000-tribunen: 2.500,-

→

O’learys og nord-tribunen: 1.500,-

om proffkontrakt i Odds Ballklubb.

SYNLIGHET:

HOVEDSPONSOR:

•

Drakt

FORDELER MED SESONGKORT

•

Logo på bryst

•

Shorts

• Din egen faste plass på Skagerak Arena til beste pris.

•

Navn på treningsfeltet

•

Strømper

• Gratis kaffe på alle Odd sine hjemmekamper.

•

Pris v. forespørsel

• Alle hjemmekamper i NM frem til 4.runde.
• Alle hjemmekampene til Odd2 som spilles i PostNord ligaen.

Ryggtavle

• Alle treningskampene til Odd og Odd2.
Skuldre

V. Arm

Skuldre

H. Arm

• Forkjøpsrett på alle kamper Odd spiller for øvrig. Inkludert eventuell cupfinale
• Forkjøpsrett på sesongkort for sesongen 2024

Bryst
Hals
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SAMFUNNSPARTNERE

27

BRONSEPARTNERE

SØLVPARTNERE
GULLPARTNERE
LAUGET

HOVEDSPONSOR

KONTAKT
Odds Ballklubb, Salg og marked
Dag Harald Johansen

Kjersti Stordalen

Geir Lundemo

Gisle Rock Reinholdt

dagh@odd.no

kjersti@odd.no

geir@odd.no

gisle@odd.no

413 00 000

992 03 540

907 39 853

952 55 475

