HVA ER MASITA?
Masita ble grunnlagt i 1933 av Maas -familien fra Sittard i Nederland. Opprinnelig fokuserte Masita på
handel og behandling av lærprodukter, som for eksempel poser og baller. Siden 1960-tallet har Masita
spesialisert seg på lagsportsklær og merkevaren er nå blitt en av de ledende leverandørene i sportsmarkedet - med aktivitet i mer enn 50 land!
Masita har i årevis vært representert i toppdivisjoner i bl.a. Nederland, Belgia, Tyskland, Polen, m.fl.
innen alle typer idretter. I 2018 ble OM Sport eksklusiv distributør av Masita Sportswear i Norge.

Distribusjon verden rundt
Masita er et merke med et internasjonalt utseende. I mange land, på ukentlig basis, oppnås store ting
på de høyeste nivåene, ikledd Masita. Fra Melbourne til Stavanger og fra San Diego til Bucuresti . Vi
leverer våre partnere daglig fra vårt distribusjonssenter i Echt, Nederland. Med båt, fly eller på veien.
Enten vi leverer ei eske eller tjue paller, vår logistikk er klar.

Alltid på lager
Masita sitt lager i Echt, med nesten 40.000 kubikkmeter oppbevaringsrom , er utstyrt med de nyeste
teknologiene og innovasjonene i LED-belysning og holdbar klimakontroll. Masita forsøker å ha 95% av
artiklene i sin katalog på lager. Med en beholdning på 950.000 artikler og rask leveringstid, kan vi forvente høy service på linje med de beste i bransjen.
I Tananger i Sola kommune - like utenfor Stavanger - har vi vårt lokale lager hvor vi oppbevarer, i samråd med klubben, et bestemt antall klubbartikler i hver størrelse. På den måten kan vi levere varen fra
oss i rekordfart, uansett hvor i landet det skulle være.

www.masita.no

HVA ER OM SPORT?
OM Sport er et familieeid selskap i Tananger—10 min fra Stavanger sentrum— som ble opprinnelig stiftet som
et tekstiltrykkeri. Begge eierne har lengre fartstid fra topp– og breddeidretten, både administrativt og som idrettspappaer. Vi hadde over lengre tid irritert oss over kostbare og ineffektive løsninger innen trykking av vår
klubbs drakter og ønsket å gjøre noe med dette.
Utgangspunktet var derfor å tilby og servere de lokale idrettslagene og bedriftene rimeligere og mer effektiv
trykking av idrettstøy, t-skjorter og arbeidstøy. Flere og flere av våre kunder begynte etter hvert å forhøre seg
om vi ikke kunne ordne drakter og andre effekter i tillegg . Dermed starten dette kapitlet…..
Vi så absolutt et potensiale i gjøre all jobben selv—for å effektivisere «utstyrshverdagen» til idrettslagene og
andre interesserte ytterligere. Etter et par år med prøving ble vi kjent med det nederlandske selskapet ISBC
Sport og ble håndplukket til å representere Masita Sportswear i Norge. Masita er et merke av kvalitet og har i
flerfoldige år vært en av de største leverandørene fra Benelux-området.
OM Sport har de siste årene samarbeidet med mindre og mellomstore idrettslag gjennom klubbavtaler, hvor
det meste skjer gjennom internett. Vi mener at en slik løsning er minst like god som den tradisjonelle. Alle våre
klubber kan ha prøvetøy til rådighet på sitt klubbhus—men for å holde prisene nede og effektivisere logistikken
bruker vi ingen mellomledd.
Vår fleksibilitet, effektivitet og gunstige betingelser skal merkes for våre klubber.

SHOWROOM/LAGER
OM Sport er ingen tradisjonell sportsforretning. Vi finnes bare på internettet og serverer våre kunder og samarbeidsklubber på en rask, rimelig og effektiv måte fra vårt kontor/showroom i Tananger.
Vi ønsker å være der det skjer - så vi er mye på farten. Vi ønsker å finne på ting sammen med våre klubber og
skape en felles «identitet» sammen. Alle våre klubber får et tilbud om å danne sitt eget «showroom» med egen
Masita klubbkolleksjon i klubbens lokaler. Hvis en derimot har lyst til å se eller kjenne våre kolleksjoner og muligheter innen Masita, sender vi gjerne eller tilbyr en kopp kaffe i vårt showroom i Tananger.
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Dare to Win
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KLUBBAVTALE MED OM SPORT OG MASITA
Fra å drive utelukkende med trykking av andre merkers idrettstøy, effektiviserer vi nå hele prosessen ved å tilby disse sjøl.
Vi leverer klær, baller og annet utstyr til idretter som bl.a. fotball, håndball, basketball, volleyball, friidrett, turn, innebandy og alle andre idretter du klarer å komme på i løpet av den neste timen!
OM Sport er opptatt av at klubben skal oppleve gode, forutsigbare og fleksible løsninger i sitt samarbeid med oss - samtidig som at det inneholder ingen kostnadskrevende overraskelser. Vi legger bl.a. ingen føringer i forhold til forpliktelser av
kjøp eller utbytte av drakter. Vi er opptatt av langsiktighet og fruktbarhet i samarbeidet.

Noe av det vi ser på som forutsigbare og gode løsninger for begge parter:
•

Hele prosessen styres fra våre lokaler—uansett størrelse på bestilling; lagerbeholdning, trykking, leveranse. Effektivitet fra start til slutt.

•

Ingen kjøpsforpliktelser i løpet av avtaleperioden (Et typisk eksempel i norske avtaler: "Gratispakke" på kr. 100.000,
- MEN klubben må deretter handle for 200.000,-..... hva er den reelle rabatten her?)

•

Ingen krav om utbytte av drakter i løpet av avtaleperioden

•

Ingen krav om eksklusivitet på all handel (m.a.o. klubben kan uten problemer ha en avtale med den lokale sportsbutikk som gir rabatter på butikkens varer, les; sykler, ski, sko, etc.). Vi konsentrerer oss om klubbens nødvendige
varer (les; drakter, shorts, klubbkolleksjon, baller, kjegler, osv. osv...)

•

Klubbens egen kontaktperson—som server klubben fra A til Å.

•

Faste priser gjennom hele avtaleperioden!

•

Klubbens egen nettbutikk med medlemsrabatter på www.OMsport.no

•

Totalleveranse av alt utstyr til klubben - one-stop-shop!

www.masita.no

KLUBBUTIKK
På www.OMsport.no får alle våre klubber tilgang til sin egen nettbutikk med klubbens kolleksjon
(=Klubbutikk). Ved å gjøre det på denne måten slipper vi de ekstra kostnadene medlemmene ofte må ut
med når varen plasseres i en butikkhylle.
Vi tror på et forenklet konsept, hvor ingen mellomledd brukes og prisen pr. vare holdes nede. Vi sørger i
tillegg for all trykking i våre lokaler, slik at varen kommer 100% klar hjem til sin nye eier.

I klubbutikken kan hvert medlem på en enkel måte velge hvilken vare en vil ha, hvilket trykk en vil ha og
hvordan denne skal transporteres. Og via VIPPS er varen er på vei til bestilleren i posten. Enklere kan det
ikke bli.
Alle varer i klubbutikken ligger inne med egne rabatterte medlemspriser—hvor trykkeprisen (klubblogo,
initialer, etc) er inkludert i prisen..

Så effektivt, så enkelt, så lønnsomt for klubben:
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SKREDDERSYDDE VARER—LA FANTASIEN BESTEMME!
Masita spesialiserer seg på å skape skreddersydde drakter, shorts og sokker.
Her kan en velge fritt i Masita sine maler eller rett og slett bruke fantasien, f.eks ved å la medlemmene
velge looken på klubbens neste drakt?
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OM SPORT | OM TEKSTILTRYKK AS
Sluppvegen 4—4056 Tananger
+47 907 42 285

om@omsport.no

WWW.OMSPORT.NO

