
MESTERFINALEN 2019

ROSENBORG – MOLDE
Ullevaal Stadion

Søndag 17. mars kl 16.00
Dørene åpner én time før start – kl 15.00

Sendes direkte på TV Norge



OBOS OG THON HOTEL..
..inviterer sammen med Norges Fotballforbund, til vår første Mesterfinalekamp på Ullevaal 
Stadion. Håp om etablering av en god tradisjon ved nasjonalanlegget.

Ønske om å fylle opp langsidene på nedre felter på denne kampen;
ordinært publikum, lokale fans, fotballfamilien, klubber og spillere

Eget opplegg etablert for Kvalitetsklubbene våre for denne kampen 



INNTEKTSBRINGENDE KAMPANJE
Kvalitetsklubber min nivå 1;
• Informasjon sendes ut til alle 10 klubber i NFF Buskerud

• Samlet gruppebestilling i én omgang til Ticketmaster fra ansvarlig i klubben

• Billettene bestilles til en pris av kr 50,- pr stk med oppgitt ønsket antall
• Ticketmaster fakturerer umiddelbart klubben for totalbeløpet – antall x 50 kroner
• Klubben betaler hurtig den mottatte faktura
• Ticketmaster sender fysisk samlet antall billetter til klubb så snart betalingen er registrert
• Klubben mottar 150 kroner i honorar pr benyttet billett på stadion, alle plassbilletter blir scannet ved inngang
• Klubben sitter samlet på stadion
• Ingen begrensning oppover i antall billetter som bestilles i klubben – men kun honorering for benyttede billetter



FRIST - BESTILLING BILLETTER
Kvalitetsklubber min nivå 1
• Markedsføres og informeres ut til alle klubbens medlemmer – hjemmeside, mail, årganger, lag etc
• Frist for samlet bestilling til Ticketmaster – fredag 1. mars
• Ovennevnte frist er satt med tanke på betaling og forsendelse/håndtering av billetter
• Vi ønsker én samlet bestilling fra klubben – hvor alle billetter er tatt inn i samme runde

• Lykke til med denne inntektsbringende kampanjen i klubben din
• Sammen er vi sterkere – morsomt å gå på kamp sammen med klubben sin, laget og årgangen
• Så ønsker vi at inntektene fra dette kanaliseres tilbake i aktiviteter i hver enkelt klubb

Eksempel på godt synlig informasjon ut i klubber; 
https://www.ready.no/Fotball.html?actions=75:content&idc=2178
https://www.heming.no/Fotball.html?actions=422:content&idc=1013

https://www.ready.no/Fotball.html?actions=75:content&idc=2178
https://www.heming.no/Fotball.html?actions=422:content&idc=1013

