
 

Samarbeidsavtale mellom 

 

Sparbu IL 

 

og 

 

______________________________ 

(Sponsoren) 

 

 

 

 



Sponsorpakker Mærehallen og Sparbu Aktivitetspark 

 

1. Gullsponsor  
Kr 15 000 per år 

 

Sparbu IL sine forpliktelser 

- Skilt med firmalogo monteres både i Mærehallen og Sparbu Aktivitetspark med 

«gullsponsor» ramme.  

- Tilbud om å ha sin logo på nettstedet www.sparbu.no/sparbuil og i Sparbu IL sine 

to årlige nyhetsbrev som leveres i alle postkasser i bygda (ca 900 husstander).  

- Fri leie av klubbhuset til ett arrangement årlig.  

- 5 årskort til gratis inngang ved alle idrettsarrangementer i Mærehallen i regi av 

Sparbu IL 

 

2. Sølvsponsor 
Kr 10 000 per år 

 

Sparbu IL sine forpliktelser:  

- Skilt med firmalogo monteres både i Mærehallen og Sparbu Aktivitetspark med 

«sølvsponsor» ramme.  

- Tilbud om å ha sin logo på nettstedet www.sparbu.no/sparbuil og i Sparbu IL sine 

to årlige nyhetsbrev som levers i alle postkasser i bygda (ca 900 husstander).  

- Fri leie av klubbhuset til ett arrangement årlig.  

- 3 årskort til gratis inngang ved alle idrettsarrangementer i Mærehallen i regi av 

Sparbu IL.  

 

3. Bronsesponsor  
Kr 5 000 per år  

 

Sparbu IL sine forpliktelser:  

- Skilt med formalogo monteres på Sparbu Aktivitetspark med «bronsesponsor» 

ramme.  

- Tilbud om å ha sin logo på nettstedet www.sparbu.no/sparbuil 

- 1 årskort til gratis inngang ved alle idrettsarrangementer i Mærehallen i regi av 

Sparbu IL.  

 

Alle avtalen gjelder i en 3-års periode. Avtalesummen faktureres årlig.  

Faktura på skiltet sendes direkte til sponsor fra trykkeri.  

 

 

 

http://www.sparbu.no/sparbuil
http://www.sparbu.no/sparbuil
http://www.sparbu.no/sparbuil


 
 

Det inngås avtale mellom Sparbu IL og  __________________________________________ 

 

 Gullsponsor (kr 15 000 per år) 

 

 

 Sølvsponsor (kr 10 000 per år) 

 

 

 Bronsesponsor (kr 5 000 per år) 

 

 

Avtalen gjelder fra __________________til _____________________ (3 års periode)  

 

Sparbu IL fakturerer beløpet årlig til følgende fakturaadresse:  

 

 

 

 

 

Denne avtalen er underskrevet i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.  

 

Sparbu, __________________ 

 

 

 

 

__________________________________  ____________________________ 

For Sparbu IL      Sponsor  


