
Hvordan søke sponsormidler? 

 

Her finner du tips og sjekkliste med hva du bør tenke på når du skal søke om støtte til ditt 

arrangement. 

 

1. Tenk på hvilke sponsorer som passer ditt arrangement 
o Verdisett som passer 
o Match ift. målgruppe 
o Sett deg inn i selskapets visjon og strategi 
o Er det en felles identitet? 

2. Presenter ditt arrangement – kort og konkret 
o Mål, målgrupper, visjon 
o Beskrivelse av arrangementet 

3. Spisse budskapet inn mot hvorfor nettopp bedriften skal samarbeide 
o Hva kan du som arrangør tilby din sponsor? Vær bevisst hva en samarbeidsavtale 

skal gjøre for sponsoren! 
o Hvilke fordeler vil sponsor oppleve som følge av samarbeidet med ditt arrangement? 
o Et godt innhold av gjenytelser som kan bistå sponsoren med å levere på de 

målsettinger de har for sitt markedsarbeid, vil lettere skape nysgjerrighet 
o Logoeksponering er en viktig del, men på langt nær alt 
o Tenk kundetilbud! Sponsoren ønsker å styrke tilfredsheten blant sine kunder, blant 

annet gjennom at de får tilgang til noe attraktivt  
o Beskriv hva skal sponsorpengene brukes til 
o Husk at alle trykte reklameflater er en kostnad for bedriften 

4. Riktig prissetting 
o Gjøre litt research og bruke nettverk for å benchmarke mot andre. Å gå ut for høyt 

kan gjøre at en potensiell samarbeidspartner ikke finner prosjektet seriøst 
o Sponsing som kanal har blitt en mer og mer naturlig del av markedsmiksen -  

investeringer her settes opp mot hvilke effekter man kan få i andre kanaler 
5. Tenk gjerne produktutvikling når du sette opp liste på hvem dere vil ha som sponsor? Se 

etter felles verdier – og våg å tenke nytt  
o God planlegging gir grunnlag for nye ideer, for eksempel samarbeid, produkter etc 

6. Se tidlig etter muligheter for synergier – ikke vente på at bedriften selv skal finne på hvorfor 
o Ikke alle bidrar med rene penger, men det er også stor verdi i varer og tjenester 

7. Forstå forskjellen mellom stor bedrift og liten bedrift i forhold til sponsing 
o Tilpass søknaden 
o Husk at store bedrifter gjerne tenker mer strategisk og med et langsiktig perspektiv, 

og sponser flere 
8. Husk at bedriften vil sammenligne nivå med tilsvarende aktører 

o Tenk nettverk for å få gode tips og råd fra andre arrangører 
9. Har en formening om forhandlinger om bytteforholdet – verdi mot verdi. Hva får du av oss 

av verdi – som har verdi for deg – og hva er prisen for dette? 
o Husk at tiden er verdifull også for evt. sponsor – jo mer konkret og forberedt jo 

større sannsynlighet for støtte 
10. Pressesaker / oppslag har som regel en verdi for bedriften – vise hvorfor? 

o Tenk en mulig pressevinkling som kan være til nytte for begge parter 
11. Være tydelig og konkret i møter – finn gjerne frem til «riktig» person i bedriften for å spare 

tid 



o Vær også tydelig på hvem som er kontaktperson hos søker 
12. Følg gjerne opp i etterkant for å bygge lojalitet og gode relasjoner 

o Fortell hvordan arrangementet gikk og effekten av samarbeidet 
13. Involvering skaper engasjement 

o Sponsor ønsker ofte at bedriftens ansatte engasjeres (gjerne store bedrifter) 
14. Tenk alltid sosiale medier og synergier her 

o Vær bevisst på positive verdier ved bruk av # og @ 
o Husk at bilder sier mer enn ord (stemningsskapende, skaper oppmerksomhet) 
o Her har du en fin mulighet til å markedsføre din sponsor 
o Ikke glem å tenke kreativt om bruk av konkurranser  

15. Søk om støtte hos flere bedrifter  
o Synliggjør evt. andre samarbeidspartnere 
o Jo flere partnere en har, jo mer vanner en ut verdien for de største 

samarbeidspartnerne. Når flere logoer skal inkluderes, bidrar det til å minke 
synligheten til de som betaler mest 

16. Sørg for god gjennomføringsevne under arrangementet, også på det som berører den 
bedriften som sponser 

o Husk at selv om bedriften gir støtte, sørger denne ikke for praktisk gjennomføring 
o Eksempel kiosk og aktiviteter (materiell osv)  

 


