
STØTT DITT LAG

SPONSORFORSLAG

I vår klubb spiller 6 og 7 åringene treerfotball. Hjelp oss med å tilby dem den rette 
utviklingsarenaen som en bane fra 3v3 Norge AS er. Med spill og trening på en 
bane som er 15 x 10 meter med høye vant, får barna tilnærmet 100% effektiv 

spilletid



SkandiaBanen

På Skandiabanen er det 20 felt på innsiden som kan dekoreres med "stadionreklame" og det samme på 
utsiden. Bedrifter kan selv bestemme om hvor mange av disse feltene de ønsker å profilere. Vi anbefaler 
10 felt. Dette er tilstrekkelig til å få frem et tydelig budskap eller for å synliggjøre bedriftens logo.

Vi tilbyr en ferdig sponsorpakke som du kan presentere til dine kontakter. Dine(e) bedrift(er) betaler 
34990 kroner pluss moms for en bane. Dette inkluderer 10 stk ferdig monterte skilt med størrelse 170x33 
cm x 10 stk. Ønsker bedriften mer eksponering tar du kontakt med oss, så blir vi enige om løsninger som 
passer for deres sponsor

Ofte opplever vi at en sponsor ønsker «sin» egen bane. Om ditt lokal miljø ikke har muligheten til å 
sponse så mye, kan du tilby din lokale butikk en plakat for 4362 kroner. Med 10 slike sponsorer har du en 
bane og butikken en hyggelig sponsorflate i mange mange år! 

Vår nye 3v3 bane er laget av Hybrix ™ som er et sterkt og fleksibelt materiale med lav vekt.  Banen er 
laget med vår patenterte teknologi som inkluderer spesielle mikroskopiske fibre som gjør materialet 
sterkere, men fortsatt svært formbart, som gjorde det mulig å lage denne unike 3v3 banen! Skandiabanen 
er sansynligvis verdens beste treerbane.

Vi håper du lar deg inspirere til å ta en tur til dine kontakter for å høre om sponsorbane. Klipp ut tekst og 
bilder herfra eller kontakt oss om vi skal hjelpe deg med noe. 




