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Podjetje TKK nov glavni sponzor NK Tolmin 
 

Podjetje TKK, slovenski proizvajalec tesnilnih mas, lepil, poliuretanskih pen, tehničnih 

sprejev in dodatkov za beton in malto, z letom 2014 postaja nov glavni sponzor NK 

Tolmin, po katerem se bo odslej tudi imenovala članska ekipa – NK TKK Tolmin.    

Aktivacija športnih sponzorstev je eden najprimernejših načinov tako korporativnega kot 

produktnega tržnega komuniciranja. Podjetje TKK je že dolga leta aktiven podpornik 

raznovrstnega športa na lokalni ravni in s športnimi sponzorstvi dokazuje, da je vlaganje v 

šport lahko veliko več od same družbene odgovornosti. 

Kljub že dolgoletni sponzorski podpori NK Tolmin, se je podjetje TKK odločilo povečati svoj 

sponzorski vložek in je tako postalo eden izmed glavnih sponzorjev kluba. Ogromen 

potencial kluba, borbenost, goreča želja po uvrstitvi v drugo slovensko nogometno ligo in 

odgovornost do lokalnega okolja, so podjetje TKK vodile v odločitev, da še močneje 

podpre prizadevanja kluba. 

Šport že po svoji naravi združuje ljudi in nosi mnoge pozitivne vrednote. Podjetje TKK vidi v 

tem sponzorstvu številne priložnosti za še dodatno krepitev prepoznavnosti svojih 

blagovnih znamk, tako v slovenskem kot širšem območju Balkana. 

NK TKK Tolmin z aktivnejšim sponzorskim vstopom ter tesnejšim sodelovanjem s podjetjem 

TKK, postaja moderen klub, ki bo v prihodnosti poleg obstoječih aktivnosti, veliko energije 

vložil tudi v svojo marketinško podobo, ne samo preko klasičnih komunikacijskih poti, 

temveč tudi z navzkrižno prodajo in viralnim marketingom.   

Glavni sponzor in vodstvo kluba sta si v novi sezoni zastavila cilj ostati visoko konkurenčen 

tekmec z uvrstitvijo v drugo slovensko nogometno ligo. 

 

O skupini TKK 

Podjetje TKK, ki je bilo ustanovljeno leta 1947, je aktivno na področju gradbene kemije v več kot petdesetih 

državah po svetu. S svojimi podružnicami v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Bolgariji in Rusiji je vodilno ime v 

Jugovzhodni Evropi na področju proizvodnje tesnilnih mas, poliuretanskih pen, lepil in kemijskih dodatkov v 

gradbeni industriji z letno prodajo v višini 50 milijonov evrov. Podjetje si je pridobilo ugled proizvajalca 

visokokakovostnih izdelkov, kar potrjuje tudi naš moto "pravi prijatelj vseh mojstrov". Obiščite našo spletno stran 

na: www.tkk.si 

 

 


