
Sponsorpresentasjon
BLI EN STØTTESPILLER!



Tennis i Ullern bydel
▪ Tennis er den fjerde største idretten i Oslo målt etter aktive medlemmer (per 31.12.2017)

▪ Svært populær idrett i Ullern bydel

▪ Ullern tennis har i overkant av 500 medlemmer

▪ Klubben er i dag på maksimal kapasitet og avhengig av økt banekapasitet for å gi flere barn og 
voksne i nærområdet mulighet til å spille tennis. En langsiktige ambisjon er å få utvide sin 
banekapasitet, primært gjennom innendørshall. 

▪ Hovedmålet til Ullern Tennisklubb er å gi et bredt tennistilbud og et godt sosialt fritidsmiljø til 
flest mulig i Ullern bydel (nærmiljøet) under mottoet: Tennis for alle

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON: POST@ULLERNTENNIS.NO.  



Bli en støttespiller!
▪ Nå ut til kjøpesterke mennesker i ditt nærmiljø

▪ Bidra til å videreutvikle anlegget og styrke tilbudet til                                                                    
barn og unge 

▪ Ullern TK utmerker seg i en rekke klasser til tross for små 
ressurser. Støtt oss til å ta ytterligere steg: 

▪ Flere individuelle Norgesmestre i junior og seniorklassen

▪ Damelaget var finalist i NM for lag 2019 og herrene vant i 2017

▪ Flere spillere deltar på landslag og i internasjonale turneringer

▪ 4 aktive veteran-lag i både herre- og dameklassen

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON: POST@ULLERNTENNIS.NO. SPONSORPAKKER FRA 10 000 KR. 



Fordeler - synlighet i nærmiljøet gjennom hele året. 

▪ Logo på tennisbane, drakter o.l.
▪ Logo / bannere på bane

▪ Logo på tennisballer

▪ Banner på nettside, facebook og nyhetsbrev
▪ Populær webside

▪ 500+ mottakere av nyhetsbrev flere ganger per måned

▪ Stands eller foredrag på medlemsdager

▪ Ditt firma som turneringsnavn (XYZ cup)

▪ Ditt firma som banenavn «XYZ Banen»
500 medlemmer
6-8 årlige turneringer med 
100-500 besøkende per gang

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON: POST@ULLERNTENNIS.NO. SPONSORPAKKER FRA 10 000 KR. 



Fordeler – aktivitet for deg og dine kolleger

▪ Vi skreddersyr pakker som passer det enkelte firma

▪ Firma-events / tennis-teambuilding med trener

▪ Introduksjonskurs for ansatte

▪ Redusert pris på leie av tennisbane inne

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON: POST@ULLERNTENNIS.NO. SPONSORPAKKER FRA 10 000 KR. 



Noen av våre nåværende og tidligere 
samarbeidspartnere

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON: POST@ULLERNTENNIS.NO. SPONSORPAKKER FRA 10 000 KR. 



Hva bruker vi pengene til:
▪ Tilby unge talenter og mosjonister et attraktivt treningsopplegg, 
med spesiell fokus på barn og unge. 

▪ Tilby medlemmer og nærmiljøet et moderne anlegg som 
inspirerer til tennisspill og fysisk aktivitet. 

▪ Kontinuerlig forbedring av treningsopplegget for å gi mulighet for 
nasjonal og internasjonal satsning, samt collegespill

▪ Vedlikehold av uteanlegg med 5 kunst-grusbaner, samt innendørs 
boblehall over 4 baner fra oktober til april. 

▪ Vedlikehold av klubbhus med garderober, kontor, oppholdsrom, 
kjøkken/kiosk og pro-shop.

▪ Og sist men ikke minst skape IDRETTSGLEDE!

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON: POST@ULLERNTENNIS.NO. SPONSORPAKKER FRA 10 000 KR. 



Sponsorpakker
Partner

Turneringspartner

Elitepartner

1

2
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▪ 200*12000 cm vindseil på utvalgt bane «xxx-banen»

▪ Logo på hjemmeside/facebook

▪ Profilering på klubbdrakter og evt. tennisballer

▪ Eksponering på klubbens arrangementer, turneringsnavn

▪ Arrangement for bedriftens ansatte etter avtale.

Pris: 
NOK 50 000-75 000 per år

Ullern Tennisklubb ønsker i utgangspunktet å tegne 3-årige avtaler med sponsorer

▪ Eksponering under turneringer arrangert av klubben

▪ Vindseil på bane og logo på hjemmeside 

Pris: 
NOK 25 000-35 000 per år                 

▪ 100x180cm NOK 10 000

▪ 100x5800cm (vindseil på bane) NOK 25 000

Pris fra: 
NOK 10 000 per år

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON: POST@ULLERNTENNIS.NO. SPONSORPAKKER FRA 10 000 KR. 



Ullern tennis i bilder

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON: POST@ULLERNTENNIS.NO. 


