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PARTNER

Sammen får vi

ting til å skje

Eventyret KBK
fortsetter!
For 17 år siden startet dette eventyret. Siden 2003
har Kristiansund Ballklubb løftet en by og en region.
Rekkevidden av det som skjer på gressmatta strekker
seg langt, langt utenfor stadion.
Måten klubben, byen og regionen har taklet situasjonen på har vært forbilledlig.
Spillere, trenere og støtteapparat har kun
fokusert på det man får gjort noe med.

Jeg hører stadig vekk at KBK er det viktigste og beste som har skjedd på Nordmøre
på lenge, noen sier en hel mannsalder. Vi
har fått noe å glede oss over, noe å se fram
til, bli inspirert av. Jeg hører at vi trekker en
splittet region sammen, jeg hører at vi betyr mye for folkehelsa, som inspirasjonskilde for barn og unge, og som gledesspreder
for absolutt alle.

Klubben for øvrig har tenkt alternative
inntektskilder, våre sesongkortinnehavere har vist enorm raushet med klubben,
våre samarbeidspartnere, UGLAN og alle
supportere for øvrig har støttet klubben
på en måte som gjør at man blir varm om
hjertet.

Fram til den 12. mars og Coronaens inntreden handlet livet i KBK om å forlenge
eventyret enda et år. Det handlet om å
forberede mange hundre frivillige på en
ny sesong. Det handlet om å legge til rette
for treninger og utviklingsløp for hundrevis
av ungdommer fra 14 år og oppover. Det
handlet om å styrke samarbeidet med alle
de breddeklubbene som i sin tid dannet
KBK som en spydspiss, et fyrtårn, en motivasjonsfaktor for tusenvis av barn og unge
som spiller fotball.

Sammen er vi i ferd med å lande en ny
fantastisk sesong i Eliteserien og sammen
skal vi gå inn i den neste!

Vi var uker unna en historisk premiere for
KBK kvinner, enda et eventyr som skulle
løfte oss videre. Vi var uker unna å fylle
Kristiansund stadion med 4.444 entusiastiske, glade tilskuere.

KJETIL THORSEN
DAGLIG LEDER
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KBK har bidratt til å skape en stolthet og
en lojalitet overfor hjembyen vår som
ingen andre før dem. Engasjementet har
vært fra de minste til de eldste og er en
merkevare vi er veldig stolt av! KBK står
for mot, styrke, samarbeid, lagarbeid og
lokalt engasjement. Dette er noe ALTI
identifiserer seg med og ønsker å bidra
til å løfte frem.
Helene Neergaard Oxaas, ALTI

«KBK representerer en fantastisk samlende kraft som hele Nordmøre lar seg
begeistre av, og med en kultur og mennesker som står for de samme grunnverdier som oss. KBK er norgesmestere i å
få ekstremt mye ut av begrensede ressurser, løfte sammen i felleskap, jobbe
steinhardt hver eneste dag med en stor
dose ydmyket og med et glimt i øyet som
smelter til og med hardbarka trelastprodusenter. Et slikt vinnerlag kjenner vi oss
igjen i og vil være med på!! Heia KBK!»
Heid Snekvik, Talgø

Norsea Vestbase er stolt over å være en
samarbeidspartner til KBK. Klubbens
unike prestasjoner og viktige ambassadørrolle har bidratt til å samle Nordmøre. Våre ansatte ser frem til mange
herlige opplevelser sammen med KBK .
Alf Dahl, Norsea Vestbase

West Elektro er en stolt samarbeidspartner med KBK. Vi har vært med fra starten
og er imponert hvordan utfordringer blir
brukt som motivasjon for å stadig oppnå
bedre resultater. Å få være med i den
store KBK- familien som skaper samhold
i hele regionen er noe vi setter høyt. KBK
har vært flink til å etablere gode nettverk
som er viktig for samarbeidspartnerne.
Våre ansatte liker å gå på kamp og KBK
er blitt et fast innslag i lunsjpausene.
Alf Hjelmaas, West Elektro AS

Og være med som tribunesponsor viser
vår lokale identitet. Samarbeidet gir oss
stolthet, gode opplevelser og engasjement. En ydmyk og nøktern klubb med
ambisjoner i Norsk Toppfotball som
bygger sten for sten.
Erik Pettersen, Notar
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HOVEDSPONSOR
KR 300.000 EKS MVA
• 12 kvm skiltreklame TV-sone kortside (Alternativt sølv-pakke digital
LED-reklame)
• Logo på KBK årskalender
• Logo med link på www.kristiansundbk.no
• 1 utsendelse av tilbud til KBKs nettverk
• Logo på front oppvarmingsdress A-lag
• Rett til bruk av spillere/trenere/ledere i markedsføring etter avtale
• Rett til å bruke benevnelsen «offisiell Hovedsponsor KBK»
• Deltagelse for 4 personer på klubbtilstelninger
• Deltagelse på lukket FB-side sammen med øvrige partnere
• 4 sesongkort VIP inklusive servering
• 6 ordinære sesongkort
Kostnader til produksjon av skilt, digital reklame og tekstiltrykk dekkes av
hovedsponsor.

51

PARTNER
KR 100.000 EKS MVA

• 6 kvm skiltreklame TV-sone kortside (kan evt tilpasses som digital LED-reklame)
• Logo med link på www.kristiansundbk.no
• Rett til bruk av benevnelsen «offisiell Partner KBK»
• 2 sesongkort VIP inklusive servering
• 4 ordinære sesongkort
• Deltagelse på lukket FB-side sammen med øvrige partnere
• Deltagelse for 2 personer på klubbtilstelninger
Kostnader til produksjon av skilt, evt digital Led-reklame dekkes av Partner.
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DRAKTSPONSOR
PRIS - TA KONTAKT MED KLUBBEN
• Bryst drakt - generalsponsor

• Front shorts begge sider

• Begge skuldre drakt

• Bakside shorts begge sider

• Hals drakt

• Strømper

• Rygg drakt

• Kapteinsbind

• Venstre arm
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ARENAREKLAME
ALLE PRISER ER OPPGITT EKS. MVA

DIGITAL ARENAREKLAME - UNDER KAMP
Kategori

Antall visninger

Sekunder pr visning

Pris

Gull

20

15

kr 165.000

Sølv

14

15

kr 130.000

Bronse

8

15

kr 90.000

30

kr 80.000

Målsponsor

DIGITAL ARENAREKLAME - FØR KAMP OG I PAUSEN
Kategori

Antall visninger

Sekunder pr visning

Pris

Før kamp

12

15

kr 27.000

Pause

6

15

kr 13.500

Alle digital reklame gjelder Eliteserie – og cupkamper NM Menn. Pris digital reklame enkeltkamper på forespørsel. Kostnader til produksjon av materiell av LED – og fastreklame
dekkes av bedriften.
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ARENAREKLAME
Notar-tribunen felt over LED-reklame (høyde 0.5m)

TV-sone

kr 5.500 pr lm

KBBL-tribunen nedre felt

TV-sone

kr 11.000 pr kvm

KBBL-tribunen øvre felt bakvegg

TV-sone

kr 8.000 pr kvm

ABYSS-tribunen nedre felt

Lokalsone

kr 7.500 pr kvm

ABYSS-tribunen takfront (høyde 0,75m)

Lokalsone

kr 7.500 pr kvm

ABYSS-tribunen bakvegg

Lokalsone

kr 6.500 pr kvm

1)-tribunen nedre felt

TV-sone

kr 11.000 pr kvm

1)-tribunen takfront (høyde 0.5m)

TV-sone

kr. 5.000 pr kvm

Medieskille bane (høyde 0.5m)

TV-sone

kr 6.000 pr lm

STORSKJERM
Du kan profilere din bedrift igjennom digital annonsering på vår storskjerm foran 4444
nordmøringer annenhver uke!
Reklamevideo med LYD

kr 50.000 pr sesong

Stillbilde

kr 25.000 pr sesong

Sponsor for lagoppstilling

kr 60.000 pr sesong

Hør med vår markedsavdeling i forhold til lengde og gjentagelse av annonseringen.
Kostnader til produksjon av materiell dekkes av bedriften.
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SESONGKORT
GJELDER KUN SERIEKAMPER

ALLE SETER UNDER TAK- BORTSETT FRA KBBL STÅ
Sesongkortpriser eks mva

Voksen

Honnør/Student

Barn

KBBL Tribunen

Felt A+B (Bortesupportere)

-

-

-

Felt C – D – E

KBBL Tribunen

kr 1.816,98

kr 910,71

kr 736,62

(52 plasser uten tak)

KBBL Ståplasser - inngang 2

kr 1.816,98

kr 910,71

kr 910,71

Felt A - B - H – I

ABYSS Tribunen

kr 2.013,40

kr 1.008,93

kr 834,82

Felt C - D - E - F – G

ABYSS Tribunen

kr 2.357,19

kr 1.178,65

kr 982,19

Felt D – E – F

ABYSS Tribunen rad 7

kr 4.910,73

kr 4.910,73

kr 4.910,73

1) Tribunen Ståtribune

kr 2.160,73

kr 1.080,37

kr 883,96

1) Tribunen Felt A

kr 2.357,19

kr 1.178,65

kr 883,96

1) Tribunen Felt B

kr 2.357,19

kr 1.178,65

kr 883,96

Felt A - B - I – J

Notartribunen rad 1-3

kr 2.013,40

kr 1.008,93

kr 834,82

Notartribunen rad 1-3

kr 2.553,65

kr 1.277,10

kr 1.031,25

Notartribunen rad 4-6

kr 2.553,65

kr 1.277,10

kr 1.031,25

Felt B – I – j

Notartribunen rad 7

kr 2.553,65

kr 1.277,10

kr 1.031,25

Felt C - D - E - F - G – H

Notartribunen rad 4-6

kr 3.044,80

kr 1.522,40

kr 1.178,65

Felt C – D – G – H

Notartribunen rad 7

kr 3.044,80

kr 1.522,40

kr 1.178,65

Notartribunen VIP

kr 8.283,57

kr 8.283,57

kr 8.283,57

Felt C - D - E - F - G – H
Felt A - B - I - J

Kun sesongkort
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Vinnerne i konkurransene
mottar flotte premier.

SOCIAL CEE
I forbindelse med hver borte – og hjemmekamp i Eliteserien kjører vi
fire konkurranser i sosiale medier og som engasjerer våre supportere i
titusentall.

STEM PÅ DAGENS
KBK-SPILLER

TIPP SLUTTRESULTAT

• Kampanjen starter ved kampstart
og avsluttes like etter kampslutt

• Kampanjen starter 24 t før kamp
og avsluttes 1-2 t før kamp

SELFIEKONKURRANSE

TIPP LAGOPPSTILLING

• Send inn bilde av deg selv i
KBK-effekter
• Utvalg av bildene vises på FB
• Kampanjen starter 1-2 t før kamp
og avsluttes like etter kampslutt

• Velg ut de 11 spillerne du tror er
med i startoppstillingen
• Kampanjen starter 24 t før kam og
avsluttes 1-2 t før kamp

SOCIAL CEE SPONSOR PR KAMP
K S MVA
KR 10.000,- E
Din bedrifts logo profileres som sponsor for den enkelte kampen i
forbindelse med alle de fire konkurransene.
Pris for flere enn en kamp fås på forespørsel.
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Bærekraft

Action now
Kristiansund Ballklubb ønsker å utvide vårt
samfunnsansvar ved å sette fokus på bærekraft.
HVORFOR?

Vi mener det er viktig å skape en utvikling som imøtekommer dagens behov
uten å ødelegge muligheten for kommende generasjoner.

•
•
•
•
•

DET ER DERFOR AVGJØRENDE MED
«ACTION NOW»!
Ved å integrere bærekraft i klubben og
våre samarbeidspartnere ruster man
partene for framtiden.

Bærekraftig drift sikrer fremtiden
Samfunnet er i endring
Det er lønnsomt
Driver innovasjon
Levendegjør virksomhetens verdigrunnlag

Klubben ønsker derfor å sette fokus på
FN`s 17 bærekraftsmål.

BLI KBK BÆREKRAFTSAMBASSADØR
– ACTION NOW
Sammen jobber vi for å implementere FNs bærekraftmål i våre virksomheter.
• Etablere nettverk for felles læring for bedre kunnskap og forståelse og hvor man
synliggjør muligheter for ambassadørene
• Sammen finne gode strategier for å finne balanse mellom økonomiske, sosiale og
miljømessige mål
• Man oppnår fantastiske muligheter for å markedsføre bedriften igjennom klubben
• Opplevelser og samlinger sammen med klubben og de andre ambassadørene
• Man blir kampsponsor i en bestemt hjemmekamp og der man setter fokus på et
valgt bærekraftsmål.
Høres dette interessant ut, ta kontakt med klubben for å høre mer om vårt Action Now
konsept og hva det kan gjøre for din bedrift.
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GRUNNPAKKE

KAMPSPONSORPAKKE

• Benevnes Bærekraftsaambassadør med
logo og link under KBK-partnere på www.
kristiansundbk.no.
• Content marketing der bedriften oppnår
en nyhetssak på klubbens nettsider som
beskriver bedriften og med fokus på bærekraft.
• 4 samlinger pr år med øvrige ambassadører med faglig innhold og som inkluderer servering (gjelder to deltagere pr
bedrift).
• Alle bærekraftsambassadørene profileres med logo i samleannonse som stillbilde på storskjerm i forbindelse med alle
hjemmekamper og under logoen Action
Now.
• 1 til 1 oppfølging av BDO.

• Bærekraftsambassadørene velger seg ut

KR 100.000,- EKS MVA

•

•

•

•
•
•
•

et bærekraftsmål og som det skal settes
fokus på i forbindelse med en bestemt
hjemmekamp.
Muligheter til å bruke stadion til forsterkende tiltak og som profilerer bedriften på
en positiv måte.
Muligheter til å profilere seg i Møre Drift
VIP og taletid med en tidsramme på 10
minutter.
Digital arenareklame 14 spotter a 15
sekunder i valgte kamp.
Bedriftens logo og valgt bærekraftsmål i
helsides kampannonse i Tidens Krav.
Bedriften profileres med speakerspots før
kamp og i pausen.
Bedriften oppnår 10 VIP-billetter inklusive servering til valgte kamp.
Bedriften oppnår 2 ordinære sesongkort.

KR 50.000,- EKS MVA

PRIS SAMLET FOR GRUNNPAKKE
OG KAMPSPONSORPAKKE:

KR 150.000,-

UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD
UTDANNING

REN ENERGI
TIL ALLE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

MINDRE
ULIKHET

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER
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EK S MVA

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

KBK NETTVERKSARENA
ALLE PRISER ER OPPGITT EKS. MVA

KBK,s Nettverksarena skal være den foretrukne møteplass for B2 på Nordmøre!
Tiltak

Hovedsponsor

Partner

Øvrige

Velkommen til ny sesong
- sponsorfrokost Thon Hotell

4 stk fri

2 stk fri

kr 500

B2B møte inklusive servering

4 stk fri

2 stk fri

kr 5.000

Bortekamptur Lerkendal

(dagstur inkl transport, billett og servering)

kr 4.000

kr 4.000

kr 4.000

Aksjon Thorsen gåtur
inkl fest og overnatting

kr 5.000

kr 5.000

kr 5.000

Fritidsaktivitet

- sammen med spillere og trenere

kr 5.000

kr 5.000

kr 5.000

Årsfest

- med spillere, trenere og øvrige i klubben

kr 1.000

kr 1.000

kr 2.000

Sponsorkamp på stadion

kr 1.000

kr 1.000

kr 1.000

Sum samlet

kr 16.000

kr 16.000

kr 22.500
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KBK

PROFIL

TILPASSET DIN BEDRIFT
Ta kontakt for tilbud
om produkt fra KBK
Supportershop.
Vi kan tilpasse utstyr med
profil fra din bedrift.

KONTAKT
KAROLINE ALMVIK
94 98 65 09
karoline@kristiansundbk.no

Besøk også vår nettbutikk på
www.kristiansundbk.no
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www.kristiansundbk.no

www.facebook.com/kristiansundbk

twitter.com/KristiansundBK

instagram.com/kristiansundbk

DAGFINN PEDERSEN
Salgs- og markedssjef
911 64 054
dagfinn@kristiansundbk.no

FRANK NILSSON
Markedskonsulent
915 99 270
frank@kristiansundbk.no

KJETIL THORSEN
Daglig leder
951 13 618
post@kristiansundbk.no
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