


Koble bedrifter og studenter 
Det er en enorm rift om de beste studen-
tene, og bedrifter innen olje- og gass og 
deres underleverandører melder om at det 
er vanskelig å få de smarteste hodene til å 
jobbe for nettopp dem. 

TAC Challenge er en unik arena som knytter 
studenter og næringsliv sammen, der målet 
er å få til økt rekruttering samt skape kjenn-
skap om de forskjellige sponsorene/ bedrif-
tene i internasjonale studentmiljø.

Bedrifter som sponser TAC Challenge får en 
eksepsjonell mulighet til å snakke direkte til 
studentene som er deltakere i konkurransen, 
og hvis disse studentene får et godt inntrykk 
av gjeldene virksomhet vil de også spre infor-
masjon om denne i sitt studiemiljø.

•  Skape en attraktiv arena for studenter og 
sponsorer

•  Tilrettelegge for norske og internasjonale 
lag og bedrifter

•  Arrangere en leverandørdag der aktører 
i markedet kan synliggjøre sine produk-
ter og tjenester overfor hverandre og 
studenter.

•  Skape gode arenaer for nettverksbygging 
og oppfølging av de studentene som 
selskapene synes er attraktive. . 

•  Mulighet for bedrifter til å besøke studie-
stedene i etterkant av konkurransen.

•  Tilrettelegge innhold slik at sponsorer 
oppnår en økt teknologisk nytteverdi

TAC Challenge som sponsorobjekt



Generalsponsor

Hovedsponsor

Sponsor

Partner

Supporter

Varighet:  Minst to års avtale med opsjon om videre samarbeid
Pris:  1 000 000
Antall:  Eksklusivitet. Kun én sponsor
Eksponering og aktivering ref. tabell 

Varighet:  Minst to års avtale
Pris:  500 000
Antall: Inntil 5 sponsorer
Eksponering og aktivering ref. tabell

Varighet:  Et års avtale
Pris: 350 000
Antall:  Inntil 7 sponsorer
Eksponering og aktivering ref. tabell 

Varighet:  Ingen krav til lengde på avtale
Pris:  150 000
Antall:  Ingen krav til antall sponsorer
Eksponering og aktivering ref.tabell  

Ønske om å bidra med ressurser
Ønske om å kjøpe større antall billetter, eller standplass
Mulighet for eksponering, men ikke krav. I utg.pkt’et kun aktivering
Mulighet for direkte støtte/sponsorat til utenlandske lag

Sponsorpakker



Sponsorpakkene deles inn i tre hovedgrupper:

Profilering / 
eksponering

Aktivering

Markedsrettighet

• TAC Challenges egne kanaler
• Annonseavtaler med regionale medier
• Arenaeksponering
• Produktplassering i videoproduksjon

Bruk av festivalens fasiliteter
Kunder & egne ansatte

Bruk av rettigheter i sponsorens egne kanaler
Rett til å benytte benevnelsen «sponsor»

Eksponering knyttet til nettside, sosiale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn, 
mediepartner, markedsmateriell, bekledning, billetter, adgangskort og arenaeksponering 
(banner, telt og skjermer) klassifiseres ut ifra hvilket nivå den respektive sponsor ønsker 
og gå inn på. Rettigheter knyttet til aktivering er en av TAC Challenges viktigste rettighet. 
Som samarbeidspartner får sponsorer mulighet til å aktivere sponsoratet under festivalen, 
herunder stand, billetter, tilgang til representasjonsmiddag, tur til Prekestolen, interaksjon 
under konkurranser, utforme konkurranseelementer etc. 
Med markedsrettigheter menes sponsors mulighet til å benytte seg av og assosiere seg med 
TAC Challenge, herunder sponsors mulighet til å benytte navn og logo i egne kanaler. 

Sponsorpakkene illustrert: 
Generalsponsor, Hovedsponsor, Sponsor og Partner 

På de neste sidene har vi strukturert og pakketert de ulike rettighetene som er tilknyttet 
TAC Challenge. Sponsorpakkene er delt inn i fire nivåer:
Generalsponsor, Hovedsponsor, Sponsor og Partner. 



EKSPONERING TACs FLATER og KANALER
Hjemmeside
Sosiale medier   
Markedsmateriell, inkl. program
Bekledning konkurranser
Bekleding sosial /crew
Billetter /batcher

ARENAEKSPONERING   
Navnsponsor (supported by/støttet av xx)
Logo på flater i eller på telt ifm avvikling 
Stand i leverandørtelt   
Logo Infotavle /storskjerm eller skjermer på arena
Logo scene (banner)     
Avspille profilfilm storskjerm /skjermer arena
Logo på knyttet til konkurranselokasjon  
Logo på flater knyttet til servering 
Logo inngang / utgang arena
Logo på transportmidler
Logo på flater beboercamp - Vaulali

AKTIVERING
Navn/utforme en delkonkurranse inkl. mentor og jury
Møte med studentlag (Teams eller fysisk)
Utdele en pris til vinner av TAC Challenge eller sin delkonkurranse
Deltakelse på utflukt til Prekestolen og representasjonsmiddag
Standplass
Intervju med lagene inkl. vinner
Invitere lag på firmabesøk (dekkes av spnsor)
Sponsorat av fem internasjonale lag

MARKEDSRETTIGHETER
Fri bruk av rettigheter, herunder logo og navn
Rett til å benytte benevnelsen ”Generalsponsor”

Inkludert

x
x
x
x
x
x

Inkludert

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Inkludert

x
x
x
x
x
x
x
x

Inkludert

x
x

Omfang*

Omfang*

Omfang*

Omfang*

GENERALSPONSOR
inkl. navn med tekst “støttet av XX” i alle flater

* Annonser og logoplassering på felles flater etter nærmere avtale
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TAC vil ha et produksjonsteam på plass under festivalen. Teamet vil 
produsere innhold for TAC challenge. TAC ønsker å tilby tilpasset 
innholdproduksjon for sponsorer.
Tilgang til hovedfilm fra TAC Challenge 

1-3 tilpassede snutter fra TAC Challenge inkl. regi og storyboard

Produktplassering, inntil tre elementer hovedfilm
Videohilsen fra lag 
Inkludere strategisk lokasjoner/destinasjoner for sponsorer

Inkludert

x

x

x
x

TBO

Omfang

+/-3 min.

15-60 sek.

TBD
1.stk
TBO

Sponsorpakke innholdproduksjon 
og produktplassering
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EKSPONERING TACs FLATER og KANALER
Hjemmeside
Sosiale medier   
Markedsmateriell, inkl. program
Bekledning konkurranser
Bekleding sosial /crew
Billetter /batcher

ARENAEKSPONERING   
Navnsponsor (supported by/støttet av xx)
Logo på flater i eller på telt ifm avvikling 
Stand i leverandørtelt   
Logo Infotavle /storskjerm eller skjermer på arena
Logo scene (banner)     
Avspille profilfilm storskjerm /skjermer arena
Logo på knyttet til konkurranselokasjon  
Logo på flater knyttet til servering 
Logo inngang / utgang arena
Logo på transportmidler
Logo på flater beboercamp - Vaulali

AKTIVERING
Navn/utforme en delkonkurranse inkl. mentor og jury
Møte med studentlag (Teams eller fysisk)
Utdele en pris til vinner av TAC Challenge eller sin delkonkurranse
Deltakelse på utflukt til Prekestolen og representasjonsmiddag
Standplass
Intervju med lagene inkl. vinner
Invitere lag på firmabesøk (dekkes av spnsor)
Sponsorat av tre internasjonale lag

MARKEDSRETTIGHETER
Fri bruk av rettigheter, herunder logo og navn
Rett til å benytte benevnelsen ”Generalsponsor”

Inkludert

x
x
x
x
x
x

Inkludert

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Inkludert

x
x
x
x
x
x
x
x

Inkludert

x
x

Omfang*

Omfang*

Omfang**

Omfang*

HOVEDSPONSOR

*Annonser og logoplassering på felles flater etter nærmere avtale    **Tilpasses etter nærmere avtale
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Sponsorpakke innholdproduksjon 
og produktplassering
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TAC vil ha et produksjonsteam på plass under festivalen. Teamet vil 
produsere innhold for TAC challenge. TAC ønsker å tilby tilpasset 
innholdproduksjon for sponsorer.
Tilgang til hovedfilm fra TAC Challenge 

1-3 tilpassede snutter fra TAC Challenge inkl. regi og storyboard

Produktplassering, inntil tre elementer hovedfilm
Videohilsen fra lag 
Inkludere strategisk lokasjoner/destinasjoner for sponsorer

Inkludert

x

Omfang

+/-3 min. 

TBD

TBD
TBD
TBD



EKSPONERING TACs FLATER og KANALER
Hjemmeside
Sosiale medier   
Markedsmateriell, inkl. program
Bekledning konkurranser
Bekleding sosial /crew
Billetter /batcher

ARENAEKSPONERING   
Navnsponsor (supported by/støttet av xx)
Logo på flater i eller på telt ifm avvikling 
Stand i leverandørtelt   
Logo Infotavle /storskjerm eller skjermer på arena
Logo scene (banner)     
Avspille profilfilm storskjerm /skjermer arena
Logo på knyttet til konkurranselokasjon  
Logo på flater knyttet til servering 
Logo inngang / utgang arena
Logo på transportmidler
Logo på flater beboercamp - Vaulali

AKTIVERING
Navn/utforme en delkonkurranse inkl. mentor og jury
Møte med studentlag (Teams eller fysisk)
Utdele en pris til vinner av TAC Challenge eller sin delkonkurranse
Deltakelse på utflukt til Prekestolen og representasjonsmiddag
Standplass
Intervju med lagene inkl. vinner
Invitere lag på firmabesøk (dekkes av spnsor)
Sponsorat av et internasjonalt lag

MARKEDSRETTIGHETER
Fri bruk av rettigheter, herunder logo og navn
Rett til å benytte benevnelsen ”Generalsponsor”

Inkludert

x
x
x
x
x
x

Inkludert

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Inkludert

x

x
x

x

Inkludert

x
x

Omfang*

Omfang*

Omfang

TBD

ja

ja

TBD

Omfang*

SPONSOR 

* Logoplassering på felles flater etter nærmere avtale 
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Sponsorpakke innholdproduksjon 
og produktplassering

TAC vil ha et produksjonsteam på plass under festivalen. Teamet vil 
produsere innhold for TAC challenge. TAC ønsker å tilby tilpasset 
innholdproduksjon for sponsorer.
Tilgang til hovedfilm fra TAC Challenge 

1-3 tilpassede snutter fra TAC Challenge inkl. regi og storyboard

Produktplassering, inntil tre elementer hovedfilm
Videohilsen fra lag 
Inkludere strategisk lokasjoner/destinasjoner for sponsorer

Inkludert

x

Omfang

+/-3 min. 

TBD

TBD
TBD
TBD



EKSPONERING TACs FLATER og KANALER
Hjemmeside
Sosiale medier  
Markedsmateriell, inkl. program
Bekledning konkurranser
Bekleding sosial /crew
Billetter /batcher

ARENAEKSPONERING   
Navnsponsor (supported by/støttet av xx)
Logo på flater i eller på telt ifm avvikling 
Stand i leverandørtelt   
Logo Infotavle /storskjerm eller skjermer på arena
Logo scene (banner)     
Avspille profilfilm storskjerm /skjermer arena
Logo på knyttet til konkurranselokasjon  
Logo på flater knyttet til servering 
Logo inngang / utgang arena
Logo på transportmidler
Logo på flater beboercamp - Vaulali

AKTIVERING
Navn/utforme en delkonkurranse inkl. mentor og jury
Møte med studentlag (Teams eller fysisk)
Utdele en pris til vinner av TAC Challenge eller sin delkonkurranse
Deltakelse på utflukt til Prekestolen og representasjonsmiddag
Standplass
Intervju med lagene inkl. vinner
Invitere lag på firmabesøk (dekkes av spnsor)

MARKEDSRETTIGHETER
Fri bruk av rettigheter, herunder logo og navn
Rett til å benytte benevnelsen ”Generalsponsor”

Inkludert

x
x
x
x
x
x

Inkludert

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Inkludert

x
x

x

Inkludert

x
x

Omfang*

Omfang*

Omfang

TBD

ja

ja

TBD

Omfang*

Partner 

* Logoplassering på felles flater etter nærmere avtale 
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Sponsorpakke innholdproduksjon 
og produktplassering

TAC vil ha et produksjonsteam på plass under festivalen. Teamet vil 
produsere innhold for TAC challenge. TAC ønsker å tilby tilpasset 
innholdproduksjon for sponsorer.
Tilgang til hovedfilm fra TAC Challenge 

1-3 tilpassede snutter fra TAC Challenge inkl. regi og storyboard

Produktplassering, inntil tre elementer hovedfilm
Videohilsen fra lag 
Inkludere strategisk lokasjoner/destinasjoner for sponsorer

Inkludert

x

Omfang

+/-3 min.

TBD

TBD
TBD
TBD



Les mer på tacchallenge.com


