
PÅ LAG MED OSS



POSITIV ENERGI!

Hver dag – hele året – foregår det aktivitet i Kristiansands Turnforening! Et stort 
antall personer legger ned utallige dugnadstimer, slik at barn og unge skal få et så 
godt tilbud som mulig! Man gjør ikke dette fordi man må – men fordi man har lyst!

DET GIR POSITIV ENERGI!

Vi ser det som vår oppgave og legge til rette for gode idrettsopplevelser og at barn 
og foreldre kan oppleve stolte øyeblikk! Av erfaring vet vi også at mange vennskap 
skapes gjennom idretten, og som varer livet ut!

Vår målsetting er å være en av regionens beste foreninger, og skape et godt og 
trygt miljø for alle våre medlemmer. Det skal være et tilbud for alle – for de som har 
store ambisjoner, men også for dem som bare ønsker å være del av et fellesskap 
der trivsel er det viktigste!

Skal vi lykkes med dette er vi avhengig av å få støtte fra det lokale næringslivet.  
For å kunne gi et godt tilbud trenger vi støtte til å kjøpe inn nødvendig utstyr og til å 
kunne delta på konkurranser, stevner og arrangementer.

Vi har utarbeidet gode sponsorpakker, som vil gi god eksponering og profilering for 
bedriften. Et samarbeide med Kristiansands Turnforening gjør at man blir assosiert 
med unge positive mennesker, dugnadsånd og idrettsglede! Som sponsor blir man 
en viktig brikke i lokalmiljøet, og blir profilert overfor alle de som er direkte eller 
indirekte har noe med klubben å gjøre – foreldre, søsken, familie, tilskuere, og ikke 
minst overfor ansatte i egen bedrift! Her har man både dagens og morgendagens 
forbrukere samlet på ett brett, og det skaper også muligheter for å gjøre forretning!

Vi håper at din bedrift deler våre visjoner, og ser verdien og mulighetene som ligger 
i et samarbeide med oss!

Blir du med?

Sportslig hilsen

Styret i Kristiansands Turnforening





REKLAME PÅ DEFILERINGSSETT



REKLAME PÅ DEFILERINGSSETT REKLAME PÅ TRENINGSGENSER



HOVEDSPONSOR 2023-2026
• Hovedlogo på bryst på defileringsutstyr til våre medlemmer og trenere.

 Klubbjakke og t-skjorte
• Profilering på hovedplass på turnforeningens nettside med link til din bedrift
• Arenareklame 4x 1 m – 2 stk. med sentral plassering i våre

treningsfasiliteter i Gimlehallen
• Profilering under arrangementer, stevner og konkurranser i regi av KTF

o Skilt/roll-up
o Profilering over høytaleranlegg
o Logo på billetter og brosjyrer

• Logo som på e-poster som sendes ut fra administrasjonen
• Invitasjon til våre arrangement
• 15 billetter til vårt årlige juleshow i Gimlehallen
• Utsendelse av info/tilbud til klubbens medlemmer 4 ganger i året

KR 6.250,- PR MND    KR 75.000,- PR ÅR*

GULLSPONSOR 2023-2026
• Logo på sentral plass på defileringsutstyr til våre medlemmer og trenere.
Klubbjakke og t-skjorte
• Profilering på hovedplass på turnforeningens nettside med link til din bedrift
• Arenareklame 4x 1 m – 2 stk. med sentral plassering i våre

treningsfasiliteter i Gimlehallen
• Profilering under arrangementer, stevner og konkurranser i regi av KTF

o Skilt/roll-up
o Profilering over høytaleranlegg
o Logo på billetter og brosjyrer

• Logo som på e-poster som sendes ut fra administrasjonen
• Invitasjon til våre arrangement
• 10 billetter til vårt årlige juleshow i Gimlehallen
• Utsendelse av info/tilbud til klubbens medlemmer 2 ganger i året

KR 2.500,- PR MND    KR 30.000,- PR ÅR*

SØLVSPONSOR 2023-2026
• Logo på «Team Kristiansands Turnforening» ryggtavle på defileringsutstyr

til våre medlemmer og trenere (klubbjakke og t-skjorte)
• Arenareklame 4x 1 m – 2 stk med sentral plassering i våre treningsfasiliteter

i Gimlehallen
• Profilering under arrangementer, stevner og konkurranser i regi av KTF

o Skilt/roll-up
o Profilering over høytaleranlegg
o Logo på billetter og brosjyrer

• Profilering på hovedplass på turnforeningens nettside med link til din bedrift
• Invitasjon til våre arrangement
• 5 billetter til vårt årlige juleshow i Gimlehallen
• Utsendelse av info/tilbud til klubbens medlemmer 2 ganger i året

KR 1.000,- PR MND    KR 12.000,- PR ÅR*

TEAMSUPPORTER 2023-2026
• Logo på «Team Kristiansands Turnforening» ryggtavle på defileringsjakke

og t-skjorte til alle våre medlemmer og trenere.
• Profilering på hovedplass på turnforeningens nettside med link til din bedrift
• Invitasjon til våre arrangement
• 2 billetter til vårt årlige juleshow i Gimlehallen

KR 625,- PR MND    KR 7.500,- PR ÅR*
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TAILOR MADE
TEAMWEAR



Besøksadresse: Jegersbergveien 3 4630 Kristiansands

Postadresse: Postboks 449 4664 Kristiansands

Tlf: 38091836 - E-post: post@ktfturn.no

Org. nr.: 971550988


