
Nordea, stolt hovedsponsor for Vigør! 

Det er nå to år siden Nordea og Privatmegleren ble nye hovedsponsorer for Vigør. I avtalen 

ligger det mange fordeler, både for deg som medlem og venner/ familie/ bekjente i ditt 

nettverk. Vi er opptatt av at så mange som mulig skal få nyte godt av samarbeidet mellom 

Vigør og Nordea/ Privatmegleren.  

Siden avtalen ble signert i 2015 er det mange som har hatt en gjennomgang med Nordea, 

og tilbakemeldingene er veldig gode. Nordea stiller med egne dedikerte rådgivere og egne 

betingelser til rådighet for våre medlemmer. Privatmegleren tilbyr gratis verdivurdering til nye 

kunder i Nordea.  

Nordeas mål er at vi skal kunne gi alle vi prater med et bedre tilbud enn de har i dag, både 

når det gjelder betingelser på lån, forsikring og sparing samt gode løsninger. Har du den 

beste finansieringsløsningen? Betaler du mer enn nødvendig på ditt lån i dag? Hva med 

sparing? Når tid ble du sist kontaktet av din bank for en pensjonsgjennomgang? Hvilke 

planer har du? Vi tilbyr en individuell gjennomgang for å finne de beste løsningene for deg 

og din familie, tilpasset deres situasjon. 

Vi har brettet opp armene og håper å komme i kontakt med mange nye kunder! Nå har du 

og alle i ditt nettverk mulighet til å sikre gode løsninger og betingelser på banktjenester. I 

tillegg kan du være med og bidra til at Vigør som klubb får finansiert nytt kunstgress i 

Vigørhallen OG sist men ikke minst, kanskje slipper du unna en dugnad eller to. 

Kjenner du noen som kunne tenke seg å ta en uforpliktende prat rundt mulighetene for å 

bytte bank til Nordea? Kunne DU tenke deg å ta en prat med oss? Vi oppfordrer deg til å 

sette av noen minutter for å høre hva rådgiverne i Nordea har å tilby. Nordeas utgangspunkt 

er å gi deg en bedre løsning enn det du har i dag. I sponsoravtalen ligger også at Vigør vil 

motta økonomisk kompensasjon for de av våre medlemmer som bytter bank til Nordea.   

Tips sendes til din lagleder/ foreldrekontakt. Klarer vi 2 tips per spiller?  

Hvis du ønsker en prat umiddelbart (før Nordea tar kontakt med deg/dere) – send 

gjerne kontaktinformasjonen din til oss så kontakter vi deg: 

 

 Nils Helge Høyvik     Ragnhild Aamodt 
 nils.helge.hoyvik@nordea.no     ragnhild.aamodt@nordea.no  
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TIDENES ENKLESTE DUGNAD?   

Nordea er hovedsponsor for Vigør. Vi vil gjerne at klubbens medlemmer skal bli kunder og 

gode ambassadører for banken. I den forbindelse inviterer vi til verve-dugnad. Er du lei av å 

selge dopapir og å ha garasjen full av det? Står bilen ute på gata og fryser?  

Nordea og Vigør har sammen satt oss ned for å tenke litt kreativt. Som hovedsponsor bidrar 

Nordea hvert år med et betydelig pengebeløp til Vigør, men det er potensiale for betydelig 

mer støtte. Hvert enkelt lag har nå mulighet til å påvirke både lagets og klubbens økonomi. 

Vi har et mål om at hver spiller skal sende 2 tips på potensielle nye kunder (hver 

husholdning = 1 tips) til banken. Nordea kontakter tipsene vi mottar for en helt uforpliktende 

prat med mål om å komme med et bedre tilbud på banktjenester enn de har i dag. For hver 

nye avtale som signeres (dvs blir kunder i banken), vil laget motta kr 1.000,- som laget fritt 

kan disponere (til turneringer, egenandel på turer, pizza-kveld etc). I tillegg får klubben kr 

1.000,- som er øremerket nytt kunstgress i Vigør-hallen. 

Vi har lekt litt med tallene. Dersom Nordea mottar to tips per spiller, kan det forventes at 

laget mottar kr 15.000,- (basert på våre erfaringer m/ antall nye kunder pr mottatt tips). 

Klarer alle lagene dette målet, vil det for klubben kunne bety nytt kunstgress i Vigørhallen! Vi 

håper du kan tenke deg å være med på denne dugnaden – kanskje blir det mindre loddsalg 

og dopapir i garasjen  Klarer vi sammen å dekke egenandelen til LKB-Cup? 

Hva må dere gjøre: 

• Tenk gjennom hvem dere kan spørre: venner, bekjente, naboer, kollegaer etc. Er du/ 
dere selv kunde/-r i Nordea? Hvis nei = 1 tips  

• Spørre om de er kunder i Nordea (hvis ja, spør noen andre ) 

• Få aksept for at Nordea tar kontakt for en uforpliktende prat (og et bra tilbud ) 

• Mål: 2 tips per spiller – men send gjerne flere! (1 husholdning = 1 tips) 

• Jo flere tips, jo flere nye kunder, jo mer inntekt til laget og klubben! 

• Det er antall nye avtaler som teller, dvs bedre med ett godt tips (som er åpne for en 
prat, og innstilt på å bytte bank hvis de får et bedre tilbud) enn ti som ikke er 
forberedt! 

• Tipsene med navn, telefon og mail sendes til lagleder/ foreldrekontakt som sender 
videre til Nordea. 

 

  


