
MEDLEMSKAP
iSarpsborg jobber for at Sarpsborg skal være et godt sted å bo, 

jobbe og besøke. Som medlem hos iSarpsborg bidrar du til samarbeid 

om byutvikling, verdiskaping og nye opplevelser i byen vår.

www.isarpsborg.com

Kr. 2 500: Små bedrifter i sentrum 

Kr. 5000: Butikker og små restauranter samt bedrifter og samarbeidspartnere.

Kr. 10 000: Større restauranter og ulike bedrifter og samarbeidspartnere.

• Liste over medlemmer på vår nettside www.isarpsborg 
• Reiselivsbedrifter, hotell, restaurant, butikker og aktivitetssteder presentasjon på 
   www.visitoestfold.com/no/sarpsborg/ med bilder og tekst og lenke til egen nettside.
• Være en del av et nettverk som jobber for å få flere besøkende og verdiskaping i Sarpsborg
• Invitasjon til Facebook gruppen «iSarpsborg sentrum».
• Invitasjon til medlemsmøter. Det gjennomføres medlemsmøter for å planlegge 
   markedsaktiviteter og produktutvikling.
• Nyhetsbrev. 
• Invitasjon til å delta på arrangementer som arrangeres av iSarpsborg
• Få tilbud om å være med i kampanjer som iSarpsborg kjører, reklame, film osv.
• Få tilbud om å være med i prosjekter via iSarpsborg og våre samarbeidspartnere.
• Tilbud om ulike kurs. (kurs i sosiale medier, salgskurs m.m.)
• Medlemskort med rabatter og tilbud fordi som jobber og driver i sentrum.
• Bli registrert til å ta imot Sarpsborgkortet hvis du har en butikk, restaurant, 
   aktivitetssted, m.m. 



MEDLEMSKAP

www.isarpsborg.com

Kr. 15 000,- i tillegg til punktene over får du:
• 1 byvandring pr. år for ansatte/kunder med guide for inntil 40 personer. 
 
Kr. 20 000,- i tillegg til punktene over får du:
• 1 byvandring pr. år for ansatte/kunder med skuespiller/guide for inntil 40 personer. 

Kr. 25 000,- – i tillegg til punktene over får du:
• Profilering og logo på arrangement, filmsnutter, profilering i et digitalt by-spill for 
innbyggerne og besøkende. 

Fra kr 25 000,- og oppover så avtales detaljer om profilering og innhold i avtalen for hvert år.

BEDRIFTSNAVN:

KONTAKTPERSON:

ORG. NR.

E-POST:

FAKTURA ADRESSE:

MOBIL:

Vi takker for at du er med på laget for at Sarpsborg skal 
være et godt sted å bo, jobbe og besøke.

Kontaktinformasjon:
Bente Kjenstad Jæger – bente@isarpsborg.com – mobil: 950 86 680


