
Bli med som sponsor av Norges største  
samling for treningssenterbransjen

Arrangeres av

31. MARS – 1. APRIL 2022 PÅ SCANDIC OSLO AIRPORT



Siden 2008 har vi samlet bransjen til TREN – et årlig seminar 
og møteplass for eiere, ledere, ansatte og leverandører. Som 
utstiller er du en viktig del av opplevelsen for deltakerne. 
For 15. året har vi i CrediCare gleden av å invitere til TREN22 
på Scandic Oslo Airport den 31. mars – 1. april 2022.

Under TREN22 setter vi av mer tid til sponsorer i 
programmet. Bruk muligheten til å vise deg frem for mer enn 
200 beslutningstakere i treningsbransjen med egen stand 
i messeområdet og profilering i kommunikasjonsløpet til 
arrangementet.  

TREN arrangeres av CrediCare, som er en av Norges 
største leverandører av betalingsløsninger tilpasset 
treningssenterbransjen. Vårt mål er å legge til rette for 
varige og lønnsomme kundeforhold mellom treningssentrene 
og medlemmene deres.

Vi vil ha deg med på TREN-laget!



Sikre deg plass som utstiller

- Faglig innhold

- Inspirasjon

- Bransjenytt

- Nettverksbygging

- Messeområde

- Underholdning og festmiddag



• Logoprofilering før, under og etter
   TREN22.

• Utstillerpass og dagpakke for inntil 2  
   personer¹.

• 2x3 m stand i messeområde.

BRONSE
NOK 45 000

• Logoprofilering før, under og etter
   TREN22.

PROFILERING
NOK 25 000

• Logoprofilering før, under og etter
   TREN22.

• Utstillerpass og dagpakke for inntil 3  
   personer¹.

• 3x3 m stand i messeområde.

• Logoprofilering på giveaways.

• Presentasjon på TRENs Facebook og  
   Instagram.

SØLV
NOK 60 000

• Logoprofilering før, under og etter
   TREN22.

• Utstillerpass og dagpakke for inntil 4  
   personer¹.

• 5x4 m stand i messeområde.

• Logoprofilering på giveaways.

• Presentasjon på TRENs Facebook og  
   Instagram.

• Gjesteartikkel på Senterdrift.no².

• Egen aktivitet på programmet².

GULL
NOK 80 000

KUN ÉN PAKKE TILGJENGELIG

Sponsorpakker

Alle priser er oppgitt ekskl. mva. og beløpet faktureres ved signering av sponsoravtale og ikke senere enn 31.01.2022. 
1) Eventuell festmiddag og overnatting kommer i tillegg. 2) Må være relevant for TREN, og 

forutsetter forhåndsgodkjennelse fra TRENs prosjektgruppe.



Ta gjerne kontakt for mer informasjon

MATS SØLLAND
Sponsoransvarlig TREN22 
957 92 474
mats.solland@convenegroup.com

RUNHILD FEDØY
Prosjektleder TREN22 

980 83 950
runhild.fedoy@credicare.no 
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