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I disse dager blir alle sponsorkontrakter reforhandlet, og vi kommer snart tilbake med 
mer informasjon om dette når alle kontraktene er på plass.  Det er i 2013 god pågang fra 
sponsorer, og NRRs styre ser på det som svært positivt at stadig nye aktører melder sin 
interesse for NRR. Sponsorenes engasjement i NRR er av avgjørende betydning for driften 
i NRR, og vi oppfordrer alle til å ta godt vare på sponsorene våre. 
 
I år utløp også vår hovedsponsoravtale med Royal Canin. NRR har vært i kontakt med 
Royal Canin, og sammen med Royal Canin har vi vurdert en videreføring av avtalen. Vitpro 
AS har også meldt sin interesse for denne avtalen, og de ga et tilbud som også ble 
vurdert. Vitpro AS leverte det desidert beste tilbudet, og det er derfor inngått en treårs-
avtale til en verdi av godt over en million kroner til sammen (premier og sand til hver 
utstilling inkludert).  Merkevarene som skal profileres er Brit (fôr) og Imperial (kattesand). 
Butikkene har rett til å selge andre deler av sitt sortiment på utstillingene, men vår 
profilering gjelder fôret og sandet som butikkjeden har. I tillegg skal Vitpro AS profileres 
som Tropehagen Zoo/TAM. 
De ønsker også å bruke sine markedsføringskanaler til å gi oss profilering utad. I tillegg vil 
det bli lagt til rette for å avholde kattens dag i kort tid før hver utstilling. Dette vil bli et 
samarbeid mellom Tropehagen Zoo/Tam, NRR og klubbene. Dette er frivillig for klubbene, 
men vi oppfordrer sterkt til å gjøre det, da det vil kunne bidra til en økt interesse for 
utstillingene, og også vil kunne medføre økte publikumsinntekter for klubbene, samt å gi 
kunnskap til andre om hva vi driver med. 
 
En ny avtale som dette vil ikke medføre store endringer for den enkelte klubb eller 
utstiller. Forpremier vil bli utdelt som tidligere. Det er viktig at alle laster ned og 
oppdaterer sine NRR skjemaer med rett hovedsponsorlogo når disse blir tilgjengelige på 
nett om kort tid. 
Vi oppfordrer alle til å ta godt i mot Tropehagen/TAM, og vi ser frem til et positivt og 
konstruktivt samarbeid mellom sponsorer, klubber og NRR.  
 
Med vennlig hilsen 
For NRR 
 
 
Hanne M Lund 
Forbundssekretær 
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