SPONSORAVTALE – NORDIC POWER
Denne sponsoravtalen gjelder mellom Nordic Power (NP) og
. Sponsorsamarbeidet
har som formål å styrke NP som varemerke og å gi et lønnsomt utbytte for begge parter.
1. Generelt
Avtalen gjelder for kalenderåret 2015. Avtalen kan avsluttes før dette tidspunkt iht. til pkt. 5. Atleten
må søke om videre samarbeid før påfølgende år, om det er ønskelig å fortsette samarbeidet.
2. Ansvar
2.1 Atleten skal benytte produkter fra Nordic Power på trening, intervjuer, fotoshoot og lignende
bransjerelaterte sammenhenger. Atleten skal ikke benytte produkter fra direkte konkurrenter av
Nordic Power. Ved spørsmål om hvem som regnes som en direkte konkurrent kan Andre Thesen
kontaktes på tlf. 920 15 746 for nærmere informasjon.
2.2 Atleten plikter å
- Promotere NP regelmessig som en naturlig del av hverdagen.
- Markedsføre NP og NPs produkter i sosiale medier/blogg; anbefale produkter, benytte hashtag
#nordicpower på alle treningsrelaterte bilder, dele NPs linker og link til hjemmeside, like alle NPs
innlegg på sosiale medier, poste bilde av mottatt leveranse med spesielt fokus på kort leveringstid.
- Promotere nye produkter, herunder NPs egen kleslinje om dette blir aktuelt
- Svare på henvendelser/e-post fra NPs representanter innen tidsfrist på 3 virkedager.
3. Fordeler
Avtalen gir atleten følgende fordeler:
- 20 % rabatt på produkter fra Nordic Power. Gjelder ved kjøp via City 24/7, Fitness Shop og
nettbutikk www.nordicpower.no
- 20 % rabatt på klær og treningsutstyr fra Better Bodies. Gjelder kun ved kjøp via Fitness Shop eller
ved bestilling gjennom NP.
- 20 % rabatt på klær og treningsutstyr fra Skins. Gjelder kun ved kjøp via Fitness Shop og nettbutikk
www.nordicpower.no
- 20 % rabatt på klær og treningsutstyr fra Gasp. Bestilling gjøres ved å sende varens
artikkelnummer til City24/7 på e-post post@citygym.no. Oversikt over varer og artikkelnummer
finnes på www.norwegianfitness.no.
Rabatten regnes alltid ut fra veiledende pris som finnes tilgjengelig på utsalgssted eller
www.nordicpower.no, og kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. Produkter som kjøpes
med rabatt iht. denne avtalen kan kun benyttes av atleten selv, med mindre annet er godkjent av NP
i forkant. NP forbeholder seg retten til å begrense antall produkter som kjøpes til rabattert pris.
Atleten får under ingen omstendigheter selge eller gi bort produkter som han/hun har kjøpt til
rabattert pris i løpet av avtaletiden.
4. Oppsigelse
NP forbeholder seg retten til å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning ved tilfeller hvor NP
anser at samarbeidet skader varemerket, og/eller om følgende inntreffer:
4.1. Atleten ikke følger kravene i pkt. 2
4.2. Atleten gjentatte ganger ikke besvarer henvendelser fra NPs representanter.
4.3. Atleten selger eller gir bort produkter som er kjøpt under avtaletiden.
4.4. Atleten kommer med offentlige uttalelser som kan være til ulempe for NP eller NPs produkter,
taler til konkurrenters eller konkurrenters produkters fordel, herunder promoterer konkurrenter eller
konkurrenters produkter. Dette med mindre annet er avtalt med NP i forkant.

