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HJÄRTA, FART, AIK 
 

AIK Hockey 2015-2016
Flest poäng - 105 poäng 
Flest mål - 176 st 
Flest segrar - 40 st 
Flest segrar på hemmaplan - 23 st
Flest segrar på bortaplan - 17 st
Förstaplats i grundserien 
Vinnare av HockeyAllsvenskan 
 
Inför säsong 2015-2016 deklarerade AIK 
en treårsplan för att ta sig till SHL. Första  
säsongen handlade om att klubben skulle 
etablera sig i HockeyAllsvenskan. Man 
kan konstatera att det gick över all 
förväntan.
 
Laget spelade med en tydlig spelidé som 
gav utlopp för en fartfylld och 
publikfriande hockey. En hockey som tog 
laget till en förstaplats i grundserien och 
seger i den HockeyAllvenska-finalen. 
Vilket innebar direktkval till SHL - redan 
första året.  

De sportsliga framgångarna tillsammans 
med en förhöjd arenaupplevelse har givit 
en positiv utveckling på antalet besökare 
och det mediala intresset. 



Demoskop gör på uppdrag av Sport & Affärer en undersökning bland svenska 
folket om vilka tre svenska idrottsklubbar de anser har det starkaste varumärket. 
Det är femte året i rad som undersökningen genomförts och AIK har toppat listan 
de senaste tre åren.  
 
Att AIK är ett varumärke som berör och engagerar undgår ingen i hela Sverige. 
AIK:s mediala genomslag tillhör de största i landet och ingen annan klubb har lika 
många följare på sociala medier. Som exempel sprängde AIK gränsen för 200 000 
följare på Facebook, som första klubb i Sverige..

SVERIGES STARKASTE IDROTTSVARUMÄRKE 
STARKA KÄNSLOR - STARKA VARUMÄRKEN 

 
PUBLIK 
AIK Hockey har ökat publiksnittet från 3516 till 4530 besökare/match under 
grundserien. Inklusive playoff och kvalspel har ligger snittet på 5003 
besökare/match. Totalt har 155 903 människor besökt Hovet för att se AIK Hockey 
under säsongen.
 
AIKHOCKEY.SE OCH SOCIALA MEDIER 
På vår hemsida aikhockey.se och våra på sociala medier syns vi dagligen med 
nyheter och uppdateringar som gör det lätt att följa vad som händer i AIK Hockey. 

I snitt har hemsidan 500 000 sidvisningar per månad. Över 220 000 följer AIK via 
Facebook, 11 000 via Instagram och 9 500 på Twitter.
  



STORT MEDIALT INTRESSE 
AIK HOCKEY BERÖR OCH ENGAGERAR 

• AIK Hockey exponerades för över 40 miljoner TV-tittare.

• AIK Hockey fick visuell exponering genom 800 bilder i svenska  
dagstidningar, motsvarande ett värde på 21,3 miljoner kr.

• AIK Hockeys officiella hemsida har ca 13 000 unika besökare per vecka.

• AIK är med över 200 000 följare störst på Facebook i Sverige. 

AIK Hockey har en partnerstruktur som passar både små och stora företag. 
Tillsammans med dig skräddarsyr vi samarbetets riktning och innehåll utifrån 

dina möjligheter, syften och behov.
 

Välj produkter från vårt utbud av exponering, aktivering och hospitality.

Ditt totala engagemang avgör sedan din partnernivå. 

DET ÄR ENKELT ATT BLI PARTNER 
SKRÄDDARSY DITT SAMARBETE  

TILLSAMMANS MED OSS 



VIP-PARTNER 
Vid en investering på minst 25 000 kr av  
exponering, aktivering och hospitality ingår: 

• 1 st plats till AIK Hockeys kick-off
• 4 st biljetter till partnermatchen
• 4 st VIP-biljetter i en biljettpott

• Möjlighet att lösa VIP-access
• Företagsnamn med länk på hemsidan
• Partnertavla
• Erbjudanden
• Nyhetsbrev

NÄTVERKSPARTNER 
Vid en investering på minst 50 000 kr av  
exponering, aktivering och hospitality ingår: 

• 1 st plats till nätverksresa (bortamatch)
• 1 st plats till nätverkshockeyn
• 1 st plats till till nätverksgolf 
• 2 st plats till AIK Hockeys kick-off
• 6 st biljetter till partnermatchen
• 6 st VIP-biljetter i en biljettpott
 

• Inbjudan till nätverksträffar
• Injudan till föreläsningar
• Möjlighet att lösa VIP-access
• Företagslogotyp med länk på hemsidan
• Partnertavla
• Erbjudanden
• Nyhetsbrev

BRONSPARTNER 
Vid en investering på minst 100 000 kr av  
exponering, aktivering och hospitality ingår: 

• 2 st plats till nätverksresa (bortamatch)
• 2 st plats till nätverkshockeyn
• 2 st plats till till nätverksgolf 
• 4 st plats till AIK Hockeys kick-off
• 8 st biljetter till partnermatchen
• 8 st VIP-biljetter i en biljettpott 

 

 
 

• Rätt att nyttja AIK:s spelare vid ett tillfälle
• Presentationsmöjligheter för nätverket
• Inbjudan till nätverksträffar
• Injudan till föreläsningar
• Möjlighet att lösa VIP-access
• Företagslogotyp med länk på hemsidan
• Partnertavla
• Erbjudanden
• Nyhetsbrev

SILVERPARTNER 
Vid en investering på minst 250 000 kr av  
exponering, aktivering och hospitality ingår: 

• 4 st platser till nätverksresa (bortamatch)
• 2 st platser till nätverkshockeyn
• 2 st platser till till nätverksgolf
• 6 st platser till AIK Hockeys kick-off
• 12 st biljetter till partnermatchen
• 12 st VIP-biljetter i en biljettpott

• Möjlighet att ställa ut i samband med match.
• Rätt att nyttja AIK:s spelare vid ett tillfälle
• Presentationsmöjligheter för nätverket
• Inbjudan till nätverksträffar
• Injudan till föreläsningar
• Möjlighet att lösa VIP-access
• Företagslogotyp med länk på hemsidan
• Partnertavla
• Erbjudanden
• Nyhetsbrev

GULDPARTNER 
Vid en investering på minst 500 000 kr av 
exponering, aktivering och hospitality ingår: 

• 6 st platser till nätverksresa (bortamatch)
• 4 st platser till nätverkshockeyn
• 4 st platser till till nätverksgolf i augusti
• 6 st platser till AIK Hockeys kick-off
• 20 st biljetter till partnermatchen
• 20 st VIP-biljetter i en biljettpott 

 

• Möjlighet att lösa biljetter till bortamatcher
• Möjlighet att ställa ut i samband med match
• Rätt att nyttja AIK:s spelare vid ett tillfälle
• Presentationsmöjligheter för nätverket
• Inbjudan till nätverksträffar
• Injudan till föreläsningar
• Möjlighet att lösa VIP-access
• Företagslogotyp med länk på hemsidan
• Partnertavla
• Erbjudanden

HUVUDPARTNER (branschexklusiv) 
Vid en investering på minst 850 000 kr av
exponering, aktivering och hospitality ingår: 

• 8 st platser till nätverksresa (bortamatch)
• 6 st platser till nätverkshockeyn
• 6 st platser till till nätverksgolf
• 6 st platser till AIK Hockeys kick-off
• 40 st biljetter till partnermatchen
• 40 st VIP-biljetter i en biljettpott 

• Företagslogotyp i officiella medier
• Möjlighet att lösa biljetter till bortamatcher
• Möjlighet att ställa ut i samband med match
• Rätt att nyttja AIK:s spelare vid ett tillfälle
• Presentationsmöjligheter för nätverket
• Inbjudan till nätverksträffar
• Injudan till föreläsningar
• Möjlighet att lösa VIP-access
• Företagslogotyp med länk på hemsidan
• Partnertavla
• Erbjudanden
• Nyhetsbrev



TV 
Från september 2015 till april 2016 visades 
AIK Hockey i över 170 timmar inför 40 
miljoner tittare. Hälften av dessa timmar är 
från Hovet, som utöver dräktreklam även 
exponerar sarg, plexi, spelarbås och LED.

PRESS - I TRYCK OCH PÅ WEBB 

AIK Hockey förekommer frekvent med 
bilder i media, framförallt i de största 
mediekanalerna Aftonbladet, Expresssen, 
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.  
 
Totalt publicerades 800 bilder till ett  
mediavärde av 21,3 miljoner kronor med en 
total räckvidd på 100 miljoner tidningsläsare 
och 700 miljoner besökare på nätet.  
Utrymmet motsvarar 153 helsidor i  
tabloidformat.

PLACERING MATCHDRÄKT 

Ärmar ovan siffror 
Ärmar nedan siffror
Axlar 
Bröst ovan
Bröst nedan 
Byxa fram 
Byxa bak  
Byxa revär 
Damasker fram
Hjälm fram
Hjälm bak
Hjälm sidor
Hjälm ovan 
Mage
Rygg ovan siffror 
Rygg nedan namn
Målvakter, benskydd och stöt
Krage vänster
Krage höger

VI ÄR ÖVERALLT 
MINST 52 TILLFÄLLEN ATT SYNAS  

INFÖR 40 MILJONER TITTARE

 
AIK Hockeys matchdräkt placerar ditt varumärke i händelsernas centrum före, under och 

efter våra 52 grundserie- och eventuella playoff-matcher. Tillsammans med ett av Sveriges 
mest välkända klubbmärken syns du i actionbilder från isen samt i reportage och 

intervjuer.  Du får exponering i alla medier - TV, tidningar, webb samt publik på arenan.

 



EN BRA PLATS ATT SYNAS 
VARUMÄRKESEXPONERING BÅDE PÅ OCH

UTANFÖR ARENAN

 
AIK Hockey:s hemmaarena Hovet är en av de hockeyarenor som ges störst massmedialt 

utrymme. Du som partner får otaliga möjligheter till slagkraftig och relevant 
varumärkesexponering i samband med 26 hemmamatcher samt eventuella 

playoff-matcher i AIK Hockeys hemmaborg och via digitala medier. 

PUBLIK 
AIK Hockey har under säsong 2015-2016 haft 

ett publiksntt på 4530 åskådare. Inklusive 

playoffmatcher landar publiksnittet på 5003 

åskådare. Totalt har 155 000 åskådare besökt 

Hovet. Jämfört med säsong 2014-2015 är det 

en ökning på ungefär 1500 åskådare/match.

HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER 

AIK Hockeys hemsida aikhockey.se 

uppdateras kontinuerligt med nyheter och 

relevant information inför matcherna och har 

ett snitt på c:a 13 000 unika besökare/vecka.

 

AIK Hockey når över 200 000 följare på 

Facebook, 11 000 följare på Instagram och 

9 500 följare på Twitter.

EXPONERINGSMÖJLIGHETER
Båspersonal

Evenemang

Hemsida
Ismaskin
LED  
Matchprogram 
Mediakub
Plexiglas 
Sargreklam insida 
Sarg utsida (Runt hela rinken) 
Sociala medier
Utställningsytor

 

 



MATCHVÄRDSKAP 
KOMBINERA VARUMÄRKESNÄRVARO MED

RELATIONSSTÄRKANDE HOSPITALITY

 
Välj ut en match och ät en god middag för tio personer på bästa bordet på Hovets VIP.  Ditt 
företag presenteras som matchvärd på hemsida, mediakub och i matchprogram. Dessutom 
får ni personligt mottagande i VIP-entré, personligt tränarbesök och konferensmöjligheter. 

 
Tillsammans med ditt sällskap väljer ni också ut matchens lirare och efter matchen får du 

personligen gå ut på Hovets is och dela ut priset.  

FÖRETAGSHOCKEY 
ETT PERFEKT EVENT FÖR KUNDVÅRD

OCH TEAMBUILDING

 
Välj ut en match och bjud med kunder, leverantörer och medarbetare på en oförglömglig 
upplevelse. Tillsammans spelar ni hockey på Hovets is innan en utvald match och avnjuter 

en god middag på VIP:en innan nedsläpp. 
 

Kom som du är, omklädningsrum med komplett utrustning ingår för alla spelare!
 



HOCKEYFORUM 
BYGGER UPP DIN KROPP OCH DITT NÄTVERK

 
Hockeyforum är perfekt för dig som gillar hockey och vill träna för att hålla formen, men 
det som gör träningen unik är att du samtidigt nätverkar med intressanta människor från 

andra företag. AIK Hockey utvecklar din förmåga att spela ishockey genom varierad
 isträning en gång i veckan och skapar samtidigt möjligheter för affärsrelationer. 

• Veckovisa träningar på Ritorp, Solna. Säsongen sträcker sig från september till maj.
• Olika profiler i hockeysverige deltar på träning och efterföljande nätverksfrukost.
• Utmanar dig som vill komma i bättre form och bli en bättre hockeyspelare. 

VIP-HYLLAN 
NÄTVERKA PÅ HEMMAMATCHERNA

Bjud dig själv, dina kunder eller dina medarbetare på en oslagbar hockeyupplevelse. 
Lägg till någon av våra VIP-produkter och se till att du och dina kunder får access till våra 
VIP-ytor där ni har perfekt vy över isen och får exklusivt uppsnack med tränare och kända 
AIK-profiler innan matchen. Våra VIP-ytor tar emot sällskap upp till 300 personer och är ett 

perfekt sätt att nätverka med AIK Hockeys partners. 

• Säsongskort inkl. VIP.  Ger dig tillgång till VIP:en på alla AIK Hockeys hemmamatcher.
• VIP-pott.  Lägg till antalet VIP-biljetter efter ditt behov och avropa till aktuella matcher.*
• VIP-paket.  Lägg till VIP-biljetter inkl. middag i en pott och avropa till aktuella matcher.* 

                               *VIP-biljetter och VIP-paket gäller endast till grundseriematcher. 



MATCHDRÄKT         
För placering se sida 9       Enligt offert

PÅ ARENAN 
 
Sargreklam
 - Tv-sida klass 1:           100 000 kr 

 - Tv-sida klass 2:    80 000 kr 

 - Tv-sida klass 3:    60 000 kr 

 - Konsumentsida:    40 000 kr

 - Utsida (hela rinken):           200 000 kr 

Mediakub  
 - Powerplay:     60 000 kr

 - Boxplay:      60 000 kr 

 - AIK:s mål:     50 000 kr

 - 50/50-lotteriet:            150 000 kr 

 - Powerbreak:     75 000 kr 

 - Matchens knatte:    35 000 kr 

 - Matchpuck:     35 000 kr 

 - Publiksiffra:     35 000 kr 

 - 10s under perioderna:   50 000 kr 

 - 20s i pauser & innan match:25 000 kr

 

LED 

 - 3/3 slinga, 7 min:           110 000 kr 

 - 2/3 slinga, 4 min:     80 000 kr 

 - 1/3 slinga, 2 min:      50 000 kr 

Plexiglas:              150 000 kr 

Iskmaskin:              120 000 kr 

Ledarstab:      30 000 kr 

Båspersonal:      15 000 kr 

Annons i matchprogram:    15 000 kr

MATCHPRODUKTER 
 
Matchvärdskap 10 pers:    20 000 kr 

595 kr extra per/person 

 

Företagshockey 22 spelare:    35 000 kr

1390 kr extra per/person

NÄTVERKANDE
Hockeyforum:        15 000 kr

Säsongskort inkl. VIP-access:   10 000 kr 

VIP-biljetter i en pott:          400 kr/st 

VIP-paket:       595 kr/st

Alla priser är exkl. moms och ev. reklamskatt.

PRISLISTA GRATISMATCHEN 
VAR MED OCH FYLL HOVET IGEN FÖR

EN KRONA PER ÅSKÅDARE

 
AIK Hockey spelar en match där företag betalar åskådarnas inträde och på så sätt 

möjliggör för ett fullsatt Hovet. Som företag går du med på att betala en krona per 
åskådare som kommer på en utvald match. 

 
Förra säsongen var det 75 företag som gjorde det möjligt att AIK - BJörklöven, lördag 20 

februari, spelades inför 7912 åskådare. Matchen slutade 7-2 till AIK. 
 



AIK ISHOCKEY AB 
Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna

www.aikhockey.se


