PostNord-ligaen
- der du er

Håndbok for deg
som er med i
PostNord-ligaen
—

Foran 2019-sesongen har vi en god spredning på lagene. Fra Alta i nord, til Arendal i sør. Fra
Halden i øst, til Sotra i vest. Vi har en tilstedeværelse over hele Norge sammen med PostNordliga lagene, og det tror vi er positivt for et synlig løft av identiteten.
Det er totalt 9 nye klubber i ligaen. Levanger, Byåsen, Sola, Kvik Halden, Senja, Oppsal, Florø,
Sotra og Åsane. Disse klubbene vil få grunnpakken levert av PostNord.
De nye klubbene vil i løpet av 2019-sesongen også bli kjent med PostNord-talentet som har
vært en suksess tidligere. I tillegg skal det også høres hvor man er på kamp, og du skal kunne
følge med på ligaen i sosiale medier i kanaler som Facebook, Twitter og YouTube hvor vi blant
annet ønsker å presentere et målshow etter hver runde fra begge avdelingene. - Dette er også
noe klubbene kan ta i bruk, og bruke på sine kanaler. Det tror vi vil være et godt supplement til
alle klubbene, supporterne og andre fotballinteresserte.
Vi gleder oss til mye fotballglede i 2019, og håper du gjør det samme!
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PostNord-ligaen logo
Liggende format

Positiv logo

Negativ logo

For nedlastning av logoer, klikk her:

https://www.postnord.no/postnord-ligaen
NB! Logoen skal kun brukes i henhold til PostNord sine retningslinjer, og kun i forbindelse med
postnord-ligaen.
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"Jingles" - egne "PostNord-liga"
lydspoter før, under og etter
kamp

Nye lydspoter
For publikum vil det være det samme lydbildet som spilles når kampen begynner, i pausen og ved
kampslutt, enten man er i Hønefoss, Narvik eller Arendal.
Hør «jingelene» (lydspoter) her:
Aktuelle lydspoter
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PostNord-ligaen
Fysiske elementer, og
profilering med logo
Logo til bruk på drakter
•

Negativ logo på blå PostNord-bakgrunn

Midtbaneseil med logo i flere varianter
•

Negativ logo på blå PostNord-bakgrunn

Vester til ballgutter
• Negativ logo på blå PostNord-bakgrunn eller gule vester med hvit logo på blå bakgrunn avhengig
av draktfarne på spillerne

Logoskilt for profilering rundt baner
• Negativ logo på blå PostNord-bakgrunn
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PostNord-ligaen i
sosiale medier

Opptak fra kamper - målshow

Vi fortsetter med målshow - med oppdateringer og høydepunkter fra kampene som spilles i ligaen.
Sjekk ut vår egen YouTube-kanal for å få med deg siste nytt.
YouTube-kanal

Meld deg inn i Facebook-gruppen, og hold deg oppdatert i 2019 med stoff fra de ulike kampene m.m.
https://www.facebook.com/postnord-ligaen

Få med deg våre siste tweets
- her vil du holde deg oppdatert
https://twitter.com/postnord_ligaen
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PostNord-ligaen talent
Bli kjent med PostNord-ligaen
talentet

Bli kjent med PostNord-ligaen talentene som videreføres også denne sesongen.
PostNord-ligaen representerer breddefotballen, men er også en viktig arena for rekruttering til
toppfotballen. For å rette fokus på det gode og viktige utviklingsarbeidet som gjøres lokalt mellom de
ulike klubbene kårer vi også i år årets PostNord-talent.
Vinneren offentliggjøres i forbindelse med cup-finalen, og mottar en gavesjekk på inntil kr 20.000,-

7

PostNord-ligaen
Give aways

Give aways til utdeling til alle lag som spiller i postnord-ligaen
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Kontaktinfo
Postnord:
Haakon Olsen (kommunikasjon),
M
+47 452 23 355
haakon.olsen@postnord.com

Divisjonsforeningen:
Arne Knoph

NFF:
Vidar Sanderud

PostNord AS
T

+47 987 09300

Postboks 6441 Etterstad
0605 Oslo
postnord.no

