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Telefon: 22 22 77 00, epost: klubb@klubbsjappa.no



Hva er Klubbsjappa.no

• Ny klubbpartner i Norge. 
• Direkte salg til klubber uten mellomledd.
• Klubbsjappa har blant annet agentur på Rasán og Jartazi for Norge.

Hvem er Klubbsjappa.no

• Eid og drevet av Consenso AS org nr 989 127 292 – etablert i 2005.
• Daglig leder Per Werner Ohrt.
• Styrets leder Elin C. Ohrt.
• Salgsrepresentant i Vest / Nord er: Tor Arne Knutsen, mobil 451 11 983, epost: vest@klubbsjappa.no
• Salgsrepresentant i Øst er: Per Werner Ohrt, telefon 22 22 77 00, epost: klubb@klubbsjappa.no
• Hovedkontor: telefon 22 22 77 00, epost: klubb@klubbsjappa.no
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Rasán

• Spansk sportsmerke etablert i 1978. 40 år i år. 
• Produkter av høy kvalitet. 
• Innovativ design.
• Sentrallager lager i Valencia.
• Kan levere skreddersydde drakter innen de fleste sportsgrener, samt treningsdresser. 
• Stort merke i Spania. 
• Eksportert til flere europeiske land.

• Sponser blant annet det spanske håndball landslaget.



Jartazi

• Belgisk sportsmerke etablert i 1992. 
• Produkter av høy kvalitet. 
• Innovativ design.
• Investert i egen fabrikk.
• 7500 kvm lager i Belgia.
• Kan levere integrert trykk (sublimation).
• Kan levere skreddersydd.
• Stort merke i BeNeLux-landene. 
• Nå i Tyskland, England, Frankrike, Østerike, Sveits, Finland, Kroatia og Skandinavia.

• Sponser store klubber som Kaa Gent, Ksc Lokeren.



Hva tilbyr Klubbsjappa.no

• Komplette klubbkolleksjoner fra Rasán og Jartazi tilpasset hver enkelt klubb.
• Standard klubbkolleksjon er lagerført i Norge.
• Lagerført klubbkolleksjon er leveringstid på 3-4 dager.
• Ikke lagerførte varer er leveringstiden på 10-14 dager. 
• Kan skreddersy egen klubbkolleksjon – både drakter, shortser og treningsdresser.  
• Direkte salg og eget agentur - billigere for medlemmene og billigere for klubbene.
• Medlemmer handler direkte på klubbsjappa.no.
• Klubben får egen side, hvor kolleksjonen vises og standard plassering av trykk etc er avtalt med styret.
• Egen utstilling – kostnadsfri «klubbsjappe» i klubbens lokaler hvis ønskelig og avhengig av størrelse på klubben.
• Sponsoravtale basert på utstyrsuttak.
• Uttak av klubbens utstyr motregnes opparbeidet sponsing. 
• Ingen minimumsuttak. 
• Mulighet for en dugnadsavtale som bidrar med opptil kr 1.000,- pr medlem i året, avhengig av innsats til medlemmene.



Klubbsjappa.no

klubbsiden

Egen klubbside



Fordel ved å tegne avtale med Klubbsjappa.no

• Direkte salg til medlem. 
• Ingen mellomledd.
• Leverer helt hjem.
• Lager i Norge for klubber med avtale.
• Kort leveringstid.
• Nettbasert – egen klubbside.
• Sponsoravtale.
• Klubbsjappe i egne lokaler.
• Eget trykkeri.
• Prisgunstig.
• Lokal tilknyttet salgsrepresentant.
• Enkel bestilling og håndtering for utstyrsansvarlig.
• Profesjonell dugnadsordning.



Sponsoravtale

Hvis din klubb inngår klubbavtale med www.klubbsjappa.no
gir vi en sponsoravtale basert på klubbens totale uttak.

Eksempler på klubbkolleksjoner med priseksempler på neste side.
Hvilken farge har din klubb? Sammen setter vi opp den perfekte
kolleksjonen for din klubb. Eller vil du designe en egen?  

Hvor mye handler din klubb for i løpet av et år?
Bruk klubbavtalen din til å få sponsorinntekter.

Klubbkolleksjon



Teamline BARI



Teamline CORDOBA



Teamline TORONTO



Teamline NANTES



Teamline IRIS



Teamline QATAR



Drakter

Lagerførte drakter. Fås med kort og lang erm.





Design dine egne drakter



Design din egen drakt:

Jartazi har utviklet «design din egen drakt» – konsept.

• Dette konseptet er for den som ønsker sitt eget særpreg på drakten.
• Konseptet passer til alle idretter.
• Design, farger og trykk – mulighetene er uendelige.
• Sparer trykkekostnader.
• Dette konseptet krever ikke minimumsbestilling.
• Ideelt for den som vil ha et spesielt utrykk.
• Snitt og størrelser tilpasset både damer og menn.



Eksempler:





Priseksempler:

Det er også muligheter for å designe sin egen Polo, Treningsgenser og Strømper. 



Forutsetning:
Minimum 3 års klubbavtale. 
Klubben får en sponsoravtale.
Dugnadsordning, med valgfri utbetaling eller utstyrsuttak.

Alt salg på klubbkolleksjoner er veiledende priser. Klubbsjappa sponser klubben iht uttak. 

Trykking kommer i tillegg.

Klubbavtale:

Hva får Klubbsjappa.no

• Klubbsjappa logo på klær i klubbkolleksjon. 
• Lenke og banner på hjemmeside/sosiale medier.



Forutsetning:
Ingen.

Alt salg er basert på våre lave veiledende priser. Sponsoravtale etter nærmere avtale.
Sjekk www.klubbsjappa.no og se hva vi tilbyr.
Be om tilbud!

Bare en utstyrsavtale?

Forutsetning:
3 års dugnadsavtale.
Trenger ikke klubbavtale med Klubbsjappa.
Gevinsten må tas ut i utstyr fra klubbsjappa.no

Ved å inngå en dugnadsavtale med klubbsjappa, kan dere tjene opptil kr. 1.000,- pr år pr medlem på 
en profesjonell måte. Noen klubber tjener mye mer pr medlem. Dette er avhengig av innsatsen til klubben. 
Dette er et godt bidrag til klubben for lite jobb. 90 % av jobben gjøres av oss.  Be om tilbud!

Kun en dugnadsavtale?

http://www.klubbsjappa.no/


Kontaktperson Vest / Nord

Tor Arne Knutsen
Telefon: 451 11 983
Epost: vest@klubbsjappa.no

Hovedkontor

Consenso AS – klubbsjappa.no
Storgaten 27, 3126 Tønsberg
Telefon: 22 22 77 00
Epost: klubb@klubbsjappa.no

Kontaktperson Øst

Per Werner Ohrt
Telefon: 22 22 77 00
Epost: klubb@klubbsjappa.no


