Brøttum Idrettslag har inngått ny sponsor- og
utstyrsavtale med Sport1
Brøttum 27.03.2015
Her er en god nyhet for fotballgruppen i Brøttum IL! Den 26. mars inngikk Brøttum idrettslag en ny sponsor og
utstyrsavtale med Sport1. Avtalen gjelder butikkene på Lillehammer og på Sjusjøen.
For fotballgruppens del er det Sport1 butikken på Strandtorget vi skal forholde oss til når det gjelder
fotballutstyr. Dette er den Sport1 butikken som har satset mest på klubbfotball. Den har et rikholdig varelager av
«vår egen» kolleksjon til svært gode priser. Se bilde av glade styremedlemmer i fotballgruppa som viser
overtrekks-dressen, shorts og strømper. I tillegg er det t-trøye og bag i samme serie.
Ved kjøp av overtrekks-dress, t-skjorten, og bag vil butikken trykke på
klubbens logo og navn etter et fast oppsett, samt spillerens initialer på
klesplagget slik at det blir lett å vite hvem som eier hva.
Priser
Barn: Overtrekks-dress 320kr pr del, shorts 145kr, sokker 95kr, regnjakke
240kr. Bagen koster 240kr.
Som en del av denne avtalen, ble det også inngått en ny utstyrsavtale med
Adidas som utstyrsleverandør til fotballgruppen. Til sammen gir disse avtalene
fotballgruppa utstyr for en betydelig sum i løpet av avtalens varighet. Dette
bidraget er helt avgjørende for at vi for eksempel har råd til å fortsatt leie
flerbrukshallen til fotballtreningene i vinterhalvåret.
Som gjenytelse til butikken og Adidas skal klubben sørge for at flest mulig av
medlemmene kjøper fra vår kolleksjon og at våre medlemmer etablerer et
godt kundeforhold til Sport1butikkene.
Under utarbeidelse av avtalen hadde vi et svært godt samarbeid med butikksjef Tore Lundgård på Strandtorget.
Han og hans ansatte i butikken har mye erfaring fra jobbing med fotballag da de har tilsvarende avtaler med
andre klubber i distriktet. Innerst i butikken har de en egen avdeling for fotballutstyr. Der finner dere etter hvert
vårt eget område med Brøttums kolleksjon. Vi regner med at klubbens trykk er klart til onsdag 15.april.
Handledag
Hele torsdag 23. april har medlemmer i Brøttum Idrettslag sin egen handledag i butikken på Strandtorget med
20% avslag på alle varer i butikken, bortsett fra elektronikk og tilbudsvarer. Det er bare å møte opp så får du
kyndig hjelp.

Vi i styret håper dette blir et tilbud dere setter pris på og
kommer til å benytte dere av!
Mvh Styret

