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3Jonas Orset

En av Norges beste proff 
syklister med ny 

satsning

Jonas Orset er kjent for mange som en av Norges aller beste syklister på 
proffnivå. Hans lange merittliste begynner så langt tilbake som 2008 der han 
som junior syklist sikrer seg en rekke sterke plasseringer i en lang rekke ritt. 

Av de aller beste prestasjonene kan vi nevne en 1. plass i «Den store 
styrkeprøven» Trondheim – Oslo i 2017 og en 2. plass i samme ritt i 2018 

og dobbeltmester i Grand Fondo World Tour 2017 og 2018. Jonas er også i 
skrivende stund verdensrekordholder på 10 000 høydemeter med utrolige 

10t 57m. 
Utover dette er Jonas en høyt ansett syklist som deler av sine gode 
holdninger og verdier særlig inn mot de yngre og fremadstormende 

talentene i Norge. 



4Mini-dokumentar

21-23
juni/19

Jonas lager 
dokumentar av 

«DSSP 2019»
- Jeg er sikker på at sporten trenger dette

«Den store styrkeprøven» er et arrangement som kjøres av 
over 8 000 syklister på ulike nivåer. I tillegg har rittet en 

enorm oppmerksomhet i Norge generelt, og er av mange sett 
på som noe av det mest ekstreme du kan gjøre på en sykkel. 

Over 15 timer med (nesten) non-stop sykling må til for å 
holde liv i håpet om å stå øverst på pallen i Oslo. 
I forbindelse med rittet i 2019 så ønsker Jonas å 

dokumentere opptakten, løpet og tiden etter løpet.

Det vi ønsker å oppnå er å få en rå og ekte mini-doku som 
viser hva som skal til for å stå øverst på pallen. Jonas ønsker 

å inspirere og motivere nye talenter ved å gi et dypere 
innblikk i hva som kreves for å bli og være proffsyklist i 

Norge. Dokumentaren deles inn i 3 deler der første del tar 
seg av opptakt, del 2 er selve løpet og del 3 er en de-brief. 
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1. Vi følger Jonas i oppkjøringen til løpet. Vi ønsker å få dokumentert hva 
som trengs for å prestere på nivået Jonas presterer, hva man ofrer og jobben 

som ligger bak. Vi ser for oss at dette har en mini-dokumentar vinkel på seg 
der Jonas prater en del til kamera samtidig som vi filmer Jonas «in action» i 

ulike faser og oppgaver han må gjennom i forberedelsene. Dette kan være alt 
ifra trening, kosthold, restitusjon, valg av utstyr osv. 

Under løpet vil vi filme en del fra rittet med Jonas i et naturlig fokus. I denne 
delen av dokumentaren ønsker vi også å fokusere på sponsorer og partnere. 

2. Ved stoppesteder for flaskepåfyll vil vi forsøke å få en uttalelse fra Jonas 
på hvordan han føler han ligger an og hvordan han føler seg. Her vil det være 

muligheter for produktplassering underveis. 

3. Ved målgang forsøker vi å få de-briefet ham så snart som mulig med 
hvordan han føler dette har gått, sto det til forventningene, feilskjær 

underveis…Avslutning er relativt åpen på grunn av at resultatet 
forhåpentligvis er 1. plass, men at uforutsette hendelser for eksempel kan 

tvinge frem en lavere plassering Jonas helt sikkert ikke er like fornøyd med 
men som like fullt er en del som må dokumenteres. 

Grovskisset plan for mini-doku

Konseptskisse
DSSP 2019 

– Fra oppkjøring til pallen



6Hør Jonas sine planer her

Ikke hørt Jonas sine 
planer for rittet?

For anledningen har Jonas spilt inn en video 
som forklarer litt mer rundt hva han tenker 

og hvilke muligheter han ser for seg. Ta 
gjerne et titt for å få en litt dypere forståelse 

av konsept og tanker

PS: Krever internettilgang

https://vimeo.com/339923975
https://vimeo.com/339923975


7Sponsorer

Kunsten å gjøre 
sponsorat til 
merverdi

Med dette konseptet ønsker jeg å gjøre noe spesielt for mine sponsorer 
og støttespillere. Jeg ønsker å gjøre filmen tilgjengelig for gjenbruk, slik 
at man bidrar til så mye mer enn bare et enveis økonomisk bidrag. Med 
filmen så ønsker jeg å gjøre videoen slik at mine sponsorer kan bruke 
filmen til ubegrenset eget bruk i sine kanaler. Man får med andre ord 
tilgang til en sponsorfilm, profilfilm og dokumentarfilm alt i ett.

Løpet følges av flere tusen mennesker, og med sosiale medier som gjør 
det mulig å kjøre målrettede kampanjer har jeg stor tro på at dette er en 
smart måte å skape enda større tilstedeværelse for sine merkevarer i 
Norges desidert tøffeste, hardeste og mest berømte ritt.



8Prosjektets tidslinje

18-20 JUNI

Første del av i alt 3 deler filmes i disse dagene. Her går vi 
igjennom Jonas sin oppladning og hva som skal til for å 

legge opp et vinnerløp. Jonas vil også gjøre plass til 
sponsorer som kan få sine produkter gjennomgått og 

eksponert der Jonas forteller om hvor viktig disse er for ham 
og hvilken effekt det gir ham.

OPPLADNING

21-23 JUNI
START

OPPKJØRING, SPONSOR

Under løpet vil Jonas være 100% fokusert 
på å gjøre et vinner ritt, og teamet rundt 

ham vil dokumentere løpet underveis. Det 
vil være innlagte stopp underveis fra 

arrangørens side der vi skaffer 
stemningsrapporter fra Jonas selv. Ellers 

dekkes dramaet fra løypa sekund for 
sekund helt frem til Oslo.

ALVORET STARTER

DEN STORE STYRKEPRØVEN 2019
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Ved målgang vil vi så raskt som mulig 
oppsøke Jonas for å få hans umiddelbare 
tanker fra løpet. Det legges også opp til en 
avsluttende bit som omhandler tiden etter 

løpet i forbindelse med restitusjon og 
helse.

OPPSUMMERING

Aller siste etappe utføres av 
produksjonsteamet som vil bruke alle 

tilgjengelige kunster for å gjøre dette til en 
i øyenfallende, engasjerende og verdifull 
dokumentar. Tiden som er satt av er ca
tid, og kan være gjenstand for justering.

MAGIEN

DEBRIEF

23-24 JUNI 25 JUNI – 12 JULI

KLIPPING

Prosjektets tidslinje

LEVERING

15 JULI



Tilleggstjeneste

FACEBOOK

Oppdater følgerne dine underveis på 
Facebook. Både stories og 
standardposting er tilgjengelig 

INSTAGRAM

La følgerne dine følge med 
på direke action fra løypa. 
Jevnlige oppdateringen på 
Stories og direktepostinger

TWITTER

Små statusoppdaeringer underveis i 
løpet. Kanskje noen av følgerne er i 
området? Flott for krysstrafikk til andre 
plattformer.

Social takeover

Under løpet vil Jonas bli fulgt av et team 
som har i oppgave å dokumentere alt han 
gjør før, under og etter løpet. Det vil være 
mulig for partnere og sponsorer å få sine 
sosiale medier oppdatert med «DSSP og 
Jonas stoff» underveis i rittet. Grunnet 
omfanget av et slikt opplegg vil det være 
svært begrenset med aktører som får 
muligheten til å benytte seg av denne 
tjenesten. Se prislisten for priser

10



11Draktsponsor

Få logo på 
rittrøyen

Ønsker du å bli sett blant tusenvis i løypa?

Å bli med som sponsor på drakt kan være 
en smart investering. Ikke bare er det over 

8 000 deltakere som ser denne drakten 
foran seg i løypa, det er også tusenvis som 

ser rittet gjennom ulike medier i tillegg til det 
enorme nedslagsfeltet mini-dokumentaren 

vil ha i ettertid på tvers av et utall 
plattformer. Se prislisten for priser.
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Følgebilsponsor Juniorsponsor Seniorsposnor Premiumsponsor Hovedsponsor

Logotrykk på trøye Logotrykk på tøye Logotrykk på trøye Stor logo på trøye Stor logo på trøye

Logo i filmens outro Logo i intro/outro Stor logo intro/outro Hovedspons logo

Produktplassering Produktplassering Produktplassering

Produkt nevnes i del 1 Produkt får eget 
segment i del 1

Sosiale medier 
takeover

Kr. 3 500,- Kr. 5 000,- Kr. 9 500,- Kr. 15 000,- Kr. 29 000

Priser



13Forklaringer
Logo i filmens outro

En film har vanligvis en intro og en outro som 
brukes til ulike formål. Dersom du kjøper deg 
plass i filmens outro vil logoen settes på en plakat 
sammen med de øvrige sponsorene på slutten av 
filmen. Størrelsen på logoen avgjøres av pakken 
man kjøper. ku

Kr. 109 900,-
Inkl. alle kostnader 

Eks MVA

Logo i filmens intro/outro

En film har vanligvis en intro og en outro som 
brukes til ulike formål. Dersom du kjøper deg 
plass i filmens intro/outro vil logoen settes på en 
plakat sammen med de øvrige sponsorene før 
videoen og etter videoen. Størrelsen på logoen 
avgjøres av pakken man kjøper.

Produktplassering

Produktplassering i denne sammenhengen betyr 
at sponsorer kan få sikret sine produkter «in 
shot» gjennom hele filmen der dette er naturlig. 
Dette kan for eksempel være at Jonas spiser 
noe, drikker noe, tar på seg noe, bruker noe der 
logoen og merket tydelig kommer frem. 
Produktets natur avgjør litt hvor ofte dette kan 
trekkes frem i filmen. Eksempelbilde

Produkt nevnes/eget segment

At produktet nevnes menes at Jonas vil nevne 
leverandøren i gitte situasjoner der dette er 
naturlig gjennom filmen. Kjøper man eget 
segment så vil Jonas fortelle om produktet i 
dybden og fremstille det på best mulig måte for 
seeren. Han vil også gå i dybden på hvorfor han 
mener dette merket er avgjørende for gode 
resultater.



14Standalone tilbud

Ønsker du kun en 
social takeover?

Kr. 7 990,-

Dersom du ikke ønsker noen av de andre 
pakkene men fortsatt ønsker å være med på 
dokumenteringen kan du kjøpe en 
standalone pakke på Instagram, Facebook 
eller Twitter.
Du får:
• Minimum 1 post i timen fra start til mål
• Takeover på 1 plattform
• Redaksjonelt innhold i tråd med egne 

retningsliner for tekst



15Oppkjøp av konsept

Vil du være 
eneste sponsor?

En unik mulighet, hvorfor ikke ta alt?
Dersom du ønsker å gå inn som eneste 
hovedsponsor og kjøpe opp alle rettigheter* 
til konseptet og videoen er dette en 
mulighet. Da vil deres merke være det 
eneste merket som eksponeres i videoen og 
ingen andre vil bli aktivt nevnt. Vi kan ikke 
sensurere eksisterende sponsorer i forhold 
til utstyr, men vi kan reservere all 
produktplassering, omtale og eksponering i 
selve dokumentaren til dere

kun
Kr. 109 900,-

Inkl. alle kostnader 
Eks MVA

*Jonas Orset vil dele opphavsrett med sponsor



16Referanseprosjekt

Turen hadde mange formål, blant annet å kunne vise at mye kan gjøres i 
forhold til klima, bærekraftighet og å vise at om Jonas kan sykle til Polen, 
kan du sykle til jobb?

I dette konseptet syklet 
Jonas fra Oslo til Katowice 
i Polen som er vanvittige 
1300 km i distanse.

Klimapilgrim er en serie vi 
har produsert som var et 
samarbeid mellom Jonas 

Orset og Kirkens bymisjon.

1

2

3

https://www.youtube.com/watch?v=G_4kce7zfOk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=G_4kce7zfOk&t=2s


Takk for oppmerksomheten

Jeg har stor tro på at jeg 
kan kopiere min førsteplass 
fra 2017, bli med på pallen i 

år du også!
For en toppidrettsutøver så handler det naturlig nok om å vinne, men det 

handler også om å få det aller meste ut av den grundige oppladningen man 
har i forkant av slike ritt. Uten de sponsorene jeg har og de partnerne jeg 

stolt viser frem i løp etter løp hadde ingenting av dette vært mulig.

Jeg er ekstremt takknemlig for de som stiller opp og satser på meg, og jeg 
har gjort absolutt alt som står i min makt for å gjøre ære på dere nok en 

gang i årets Trondheim – Oslo der jeg går for mitt andre gull i det 
prestisjetunge rittet.

Jonas Orset
Proffsyklist

17



18Hovedroller støtteapparat

Joakim Birkeland
Førstefotograf

Joakim er en allsidig og svært 
talentfull fotograf som har filmet 

for en rekke større selskap i 
tillegg til å ha stått bak 

«Klimapilgrim» som henvist til i 
dette dokumentet.

Erfaring 5 år

Ronnie Kristensen
Creative lead / Konsept / Director

Ronnie har vært konseptutvikler, 
lead og director på filmer for en 

rekke videoer produsert for noen 
av Norges største selskaper. Han 

har en allsidig erfaring også 
utover film.

Erfaring 15+ år



19Siste plasseringer

DSSP 2017
VINNER

DSSP 2018
2. PLASS

DSSP 2019
?

1 2 3



20Kontakt

E-post:

jonasorset@gmail.com

Social:

Navn:

Jonas Orset

Telefon:

Mobil: 416 33 886

https://twitter.com/jonasorset
https://www.facebook.com/jonasorset/
https://www.instagram.com/jonasorset/
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