
 Salg og markedsarbeidet v arrangement 

Tid: 45 min 

Agenda: 

Intro. - film 

1) Hva er sponsorproduktet deres - USP´s 

2) Hvem ønskes som partnere til arrangementet 

3) Strategier og teknikker i salgsprosessen 

Evt. spørsmål 
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 Salg og markedsarbeidet v arrangement 

• Film: 

• Mange har en oppfatning av det du skal selge 

• Mest positivt, veien lenger for produkt som 

krever forklaring  

• Men blir det for mye følelser og for lite konkret 

innhold i ”pakken” ? 

• Kjenner næringslivet oss for godt 





Hva er sponsorproduktet: 

• Sponsorsalg er assosiasjonsmarkedsføring. 

De ønsker noe dere har og står for 

 

• Hva har vi: verdier, aktivitet, profiler, 

opplevelse, troverdighet og samfunnsansvar 

• Hva ender vi med å diskutere? -logostørrelse 

og plassering 



Hva er sponsorproduktet: 

• Er det en tydelig struktur og innhold i 

sponsorpakkene blir ofte ”kreativiteten” bedre. 

• Konkret innhold på eksponering og mulighets område 

på aktivering 

• Skreddersøm ble mye brukt tidligere, det koster og 

her må man kun levere på det viktigste for kunden. 

• Vær kreativ – renn for ansatte, bedriftscamp, 

bekledning, engasjere ansatte, foredrag, bilder, 

treningsøkt, foredrag, nettside, facebook –  

• Det enkle er ofte det beste – men gi de mulighet til å 

påvirke 

 



Hva er sponsorproduktet: 

• Men hva er Unikt for dere: USP’s 

• De samme aktørene i næringslivet blir spurt av alle – 

Hvorfor skal de velge dere? 

• Omdømme og tidlige erfaringer er en viktig faktor 

• Har du troverdighet og ryggdekning 

• Spons er ”risikomarkedsføring” – noen år kommer 

ikke snøen til Beito i november. 

• God plan for det visuelle uttrykket bekrefter 

profesjonalitet. 



Hvem ønsker dere å samarbeide med  

• Tøft å jobbe fra toppen og ned – men det gir effekt 

når en viktig er på plass 

• Saueflokken, hvem andre er med 

• Hvem bygger deres profil på arrangementet 

• Hvem kan bidra med innhold, -aktivering som også 

gir verdi til arrangementet. 

• Kan man faktisk velge??? 

• Bransjer – hvor mange, ikke bruk energi på de man 

ikke kan samarbeide med 



Salgsprosessen: 

• Hvordan få kunden til å dele din oppfatning 

• Å selge: kartlegge kundens behov og å overbevise 

motparten om at det vi har kan tilfredstille de 

behovene. 

• Kjenn kunden – relatert ditt produkt til deres 

virksomhet 

• Skap gode relasjoner 

• Involver og engasjer før du starter forhandlingene 

• Omdømme og merkevarebygging gir effekt, men er 

ikke direkte salgsutløsende  

 

 



Salgsprosessen 

• Har du tid er alt så mye lettere 

• Mange salg i ”vår” verden har andre 

dimensjoner enn kun økonomisk fortjeneste – 

men det er slutt på ”snille onkler” alle ønsker 

å gjøre en god deal. 

• Ha en øvre og nedre grense – følg den, med 

flere partnere må prisen følge hierarkiet – 

ikke ”spill poker”  

 

 



Salgsprosessen: 

• Følg opp, lever dokumentasjon i etterkant – la 

de være involvert, det kommer en tid hvor du 

eller noen andre fra idretten skal jobbe med 

de igjen. Da har vi etterlatt ett profesjonelt 

inntrykk 

• Utfordr dere selv og samarbeidspartnere 

• Vi må samarbeide på tvers  

• Lykke til i salgsarbeidet  


