
PARTNER
2017-2018
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Örebro Hockey har som vision att vara en förening som varje år  

tävlar om SM-Guldet. Låter det kaxigt? Kanske. Men vi är säkra på  

att vi både sportsligt och organisatoriskt har möjligheten att faktiskt 

klara av det. Vi tror också att visionen är viktig för att vi hela tiden  

ska utvecklas och lyckas vara på topp inom svensk idrott.

På vägen dit har vi tre ledord som vi arbetar efter:

Vi är en öppen förening med full insyn 

från våra kunder, media och fans. Vi 

vill verka för ett öppet klimat där våra 

följare är vår viktigaste spelare. Det är 

för er vi finns till och vi vill delge allt 

om vår klubb för att relationen skall 

vara så nära som möjligt.

Vi vill vara en attraktiv klubb för våra 

partners, det gäller såväl privatpartners 

som företagspartners och övriga.  

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare  

som både spelare, tränare och övriga  

anställda uppskattar och respekterar.  

Vår produkt både sportsligt och publikt 

skall vara attraktiv och kännetecknas  

av hög servicenivå.

Vi arbetar med idrott och vet att det 

kommer både bra och sämre säsonger. 

Det sportsliga resultatet får inte påver-

ka vår identitet och våra kärnvärden.  

Vi höjer oss inte för högt i medgång 

och sjunker inte för lågt i motgång.  

Vi har en ödmjuk inställning till det vi 

håller på med och våra kunders feed-

back är av största vikt för oss. Vi är 

generösa mot vår omgivning och delar 

gärna med oss av vår kompetens till  

de som har intresse av det.

Vi hoppas att du vill vara en del av det vi ovan beskriver och via ditt 

samarbete med Örebro Hockey vara en viktig del i att nå vår vision.

VÄLKOMMEN TILL ÖREBRO HOCKEY 

Det är vi som är Örebro

öppna ödmjuka attraktiva
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Det är vi som är Örebro
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Intresset för ishockey i Örebro fortsätter att öka. Att ha förmå-

nen att som idrottsklubb vara ett varumärke i en liga som över 

500 miljoner tittare konsumerar varje säsong ger fantastiska 

förutsättningar och stora möjligheter för oss att vara med och 

påverka vår omgivning. Vi vill genom idrotten göra Örebro till 

en än mer attraktiv stad att bo och verka i. Människor söker 

idag mer gemenskap och tillhörighet än tidigare och som 

idrottsförening är vi stolta över att vara en av de aktörer i 

samhället som i högsta grad står för vikten av gemenskap och 

samhörighet i en stad. 

GE TILLBAKA TILL STADEN
Samhällsengagemang är en självklarhet för ett varumärke och 

idrottsklubb i vår storlek. Vi jobbar alltid för att ge tillbaka till 

staden genom flera olika aktiviteter och insatser till ungdomar, 

föreningar och hjälporganisationer genom året. Under 2017 

inleddes exempelvis ett samarbete med Tegelbruket där vi  

jobbar med integration och utbildning. Våra spelare aktiverar 

sig och inspirerar även utanför isen genom att besöka skolor 

och ungdomslag. Vi besöker även Universitetssjukhuset i 

Örebro där vi samarbetar med ”Min stora dag”.

ÅRLIG VÄLGÖRENHETSMATCH
Varje år anordnar vi en välgörenhetsmatch i Behrn Arena.  

I år gick ändamålet till Musikhjälpen och barn i krig vilket 

resulterade i en check på 80 000 kr! 

För oss är det viktigt att vara en social mötesplats där alla 

oavsett ålder, kön eller bakgrund känner sig välkomna att  

vara en del av Örebro Hockey-familjen.

Det är vi som är Örebro!

Örebro Hockey för samhället 



6



7

Örebro Hockeys juniorverksamhet har tagit ordentlig fart 

under de senaste fyra åren och är idag en mycket respekterad 

och populär förening med sökanden från hela Europa. Den 

största utvecklingen har skett på grund av bättre resurser och 

förutsättningar för unga spelare att bedriva bra träning med 

kompetenta ledare. När det gäller fysträning och isträning har 

vi idag helt andra resurser när det kommer till att lyckas hjälpa 

varje enskild individ på bästa sätt.

VÅR OCH HELA REGIONENS PLANTSKOLA
Örebro Hockeys juniorakademi består idag av ca 75 spelare i 

U16, J18 och J20. Av dessa kommer ca 50 st från vår region. 

Målsättningen med Örebro Hockeys juniorakademi är i första 

hand att utbilda spelare som ska kunna ta steget upp till vårt 

Juniorsatsningen
A-lag, men även att kunna fostra talanger för hela vår region. 

Vi har idag flera spelare som har gjort sin gymnasieutbildning 

på vårt ishockeygymnasium och spelar i regionens Division 1 

klubbar. 

Utöver vår egen juniorakademi så bedriver vi från och med för-

ra säsongen Henrik Löwdahls Academy. Den riktar sig till yngre 

ungdomar som finns runt om i regions småklubbar. Det är en 

uppsökande verksamhet där vi är ute i ishallarna och hjälper 

till med spelar- och ledarutveckling. 

Örebro Hockeys juniorverksamhet har tagit ordentlig fart 

under de senaste fyra åren och är idag en mycket respekterad 

och populär förening med sökanden från hela Europa. Den 

största utvecklingen har skett på grund av bättre resurser och 

förutsättningar för unga spelare att bedriva bra träning med 

kompetenta ledare. När det gäller fysträning och isträning har 

vi idag helt andra resurser när det kommer till att lyckas hjälpa 

varje enskild individ på bästa sätt.

VÅR OCH HELA REGIONENS PLANTSKOLA
Örebro Hockeys juniorakademi består idag av ca 75 spelare i 

U16, J18 och J20. Av dessa kommer ca 50 st från vår region. 

Målsättningen med Örebro Hockeys juniorakademi är i första 

hand att utbilda spelare som ska kunna ta steget upp till vårt 



INFLUENCER-MARKETING
Det lönar sig att synas tillsammans med Örebro Hockey i en 

av världens bästa hockeyligor! Att synliggöra sitt företag via 

evenemang och idrott blir allt vanligare. SHL har exempel-

vis 1 027 TV-timmar varje hockeyår och har närmare 500 

miljoner exponeringar. Tack vare internationella toppligan 

SHL når vi idag ut oerhört brett, även till tittare i många 

andra länder. Att stärka ditt varumärke genom att exponeras 

tillsammans med oss når alltså inte enbart de fulla läktarna 

i Behrn Arena. Dagens sociala medier och digitala kanaler 

har öppnat upp för en helt ny värld av exponeringsräckvidd. 

För att saker ska spridas, gillas och delas på internet måste 

det vara något som verkligen engagerar människor. Det gör 

Örebro Hockey.

– Sociala medier har skapat helt andra möjligheter att 

komma nära spelarna som i dag på många vis är sina egna 

varumärken och snabbt i egna kanaler kan förmedla sina 

budskap till tusentals lojala följare, 

säger Johan Arvidsson, kommuni-

kationschef i Örebro Hockey.

Trenden med att företag syns tillsammans med bloggare och 

så kallade ”influencers” växer oerhört fort. Örebro Hockey 

har själva en spelare som år 2016 passerade över 2 miljoner 

visningar i våra egna kanaler. Det exponeringsvärdet är 

stort!

RÄCKVIDD
Örebro Hockeys hemsida och sociala kanaler bäddar för 

stora exponeringsmöjligheter som inte är möjliga med 

traditionell media. Partners, supportrar och andra intressen-

ter bidrar med att själva skapa och dela material om Örebro 

Hockey. Ett Facebookinlägg efter en vinst i Behrn Arena kan

utan problem komma upp i en räckvidd på 200 000 perso-

ner. Örebro Hockey följs av människor i nära 200 länder och 

nyhetskällor i USA, Asien och större länder i Europa upp-

märksammar vårt material återkommande. Örebro Hockey 

har återkommande runt två mil-

joner visningar i månaden på 

Instagram och når flera hundra 

tusen människor på Facebook.

Exponering 

Örebro Hockey.

– Sociala medier har skapat helt andra möjligheter att 

komma nära spelarna som i dag på många vis är sina egna 

varumärken och snabbt i egna kanaler kan förmedla sina 

budskap till tusentals lojala följare, 

säger Johan Arvidsson, kommuni-

kationschef i Örebro Hockey.

utan problem komma upp i en räckvidd på 200 000 perso

ner. Örebro Hockey följs av människor i nära 200 länder och 

nyhetskällor i USA, Asien och större länder i Europa upp

märksammar vårt material återkommande. Örebro Hockey 

har återkommande runt två mil

joner visningar i månaden på 

Instagram och når flera hundra 

tusen människor på Facebook.
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När du hör orden idrott, upplevelse och event vill vi direkt att 

du ska tänka på Örebro Hockey! Vi jobbar stenhårt för att vara 

ledande i idrotts-Sverige vad gäller live-upplevelsen. Under minst 

26 hemmamatcher välkomnar vi dig till en fartfylld och social 

mötesplats där du får tillfälle att umgås, knyta nya kontakter och 

uppleva hockeymatcher live från en av världens bästa ligor!  

Med 97 % fullsatta platser fortsätter vi att befästa vår position  

som laget med högst beläggning av alla klubbar i SHL. 

UPPLEVELSEN I ARENAN
Vi jobbar alltid för att du som kund ska vara i fokus och känna 

dig välkommen i Behrn Arena. Under säsongen har vi även olika 

temamatcher där vi riktar in oss på att skapa en ännu roligare 

hockeyupplevelse för olika målgrupper. Ladies Hockey Night, Kids 

Day och Motormatchen är bara några av alla populära event i 

arenan. Upplevelsen i Behrn Arena är något vi under säsongen 

2016/2017 blev tilldelade priset Guldbiljetten för som bästa 

arrangör i Sverige!

SKRÄDDARSY DIN EGEN ARENAUPPLEVELSE
För att förgylla arenauppleveslen för dig som partner erbjuds 

många olika typer av samlingsplatser i Behrn Arena där du på ett 

givande sätt kan representera och umgås via loger, restauranger 

och barer. Allt är anpassat för att ge en ännu bättre upplevelse 

för dig och ditt företag. Kanske passar det ditt företag att hyra 

en loge för att ha ett eget kundevent i arenan under en match? 

Eller kanske har du ett tävlingsinriktat gäng som vill ta på sig 

hockeyutrustningen och spela en företagsmatch i Behrn Arena? 

Utöver matchupplevelsen kan du som partner hyra Behrn Arena 

för konferenser, företagsevent eller personalaktiviteter. 

upplevelse
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Som Officiell Partner till Örebro Hockey blir du medlem i vårt 

nätverk och en del av den gemenskap och tillhörighet vi jobbar 

hårt med att ständigt utveckla. När du går in som partner i 

nätverket får du hjälp och ännu större möjlighet att omvandla 

investeringen till affärsnytta. Du blir inbjuden till ett flertal nät-

verksträffar och partneraktiviteter under året där du kan vårda 

och skapa nya kontakter under trivsamma former. Tillsammans 

är det över 400 företag som är kopplade till Örebro Hockey 

vilket gör nätverket till ett av de största i regionen! För att hela 

tiden lyckas utveckla vårt nätverk efter våra partners behov 

och efter marknadens behov har vi en styrgrupp bestående av 

just partners från nätverket som håller oss uppdaterade.

ACCESS
För att utveckla affärsnyttan och få en exklusivare upplevelse 

även under matcherna har du som partner möjlighet att välja 

vilken typ av access du är intresserad av att ha. Vi har skapat 

olika nätverksytor och partnerplattformar där du under minst 

26 hemmamatcher per år kan umgås med kunder i våra bästa 

utrymmen! Det finns tre olika partnerytor i Behrn Arena, exklu-

siva för våra partners!

RÖDA RUMMET
Röda Rummet är vår sportbar med restaurang och riktig 

livekänsla. Här kan du på ett lättsamt sätt ta med kunder eller 

personal till arenan för att se matchen i en härlig miljö. I Röda 

Rummet kör vi uppsnack inför matcherna, minglar och träffar 

partners. Du får absolut närkontakt med hockeymatchen och  

får uppleva den härliga publikstämningen. 

KINNARPS LOUNGE
Kinnarps Lounge är placerad ovanför Röda Rummet och är en 

lyxigare avskild mötesplats för umgänge, representation och 

nätverkande i skön loungemiljö. Här står några av Örebros 

bästa bartenders bakom baren för att se till att ni får en trevlig 

kväll. Utanför loungen finns en egen balkong med utsikt över 

isen som ger en perfekt vy över matchen.

DIAMOND LOUNGE
Diamond Lounge är logen för dig som vill ha det lilla extra.  

I vår mest exklusiva miljö ges även unik möjlighet att i avskild-

het träffa och komma riktigt nära klubbens spelare och ledare. 

Här bjuder vi varje match på mat och dryck från Örebros 

restauranger. Perfekt för dig som vill representera och bjuda 

med kunder på den bästa hockeyupplevelsen i Behrn Arena! 

Logen har ett stort panoramafönster ut mot rinken och en 

balkong med perfekt vy över isen. Ultimat för att få en riktigt 

stark upplevelse av matchen. 

KOMMUNIKATIONSPLATTFORM
För dig som är med i vårt partnernätverk har vi ett enkelt sätt 

för att kunna få kontakt och kommunicera med varandra. På så 

vis kan du bjuda in till egna aktiviteter och marknadsföra dig 

mot parters. Här är alla partners samlade på en och samma 

plats, och tanken är att ni ska kunna integrera enkelt även 

utanför de aktiviteter som vi arrangerar. 

Nätverk & Access

DIAMOND LOUNGE

KINNARPS LOUNGE

RÖDA RUMMET

MATCHVÄRDSLOGE

MATCHLOGE



När du är en del av vårt nätverk är du det tillsammans med över 400 företag i regionens  

näringsliv. Här träffas regionens påverkare som vill utveckla och skapa möjligheter tillsammans 

med andra. Vi är aktiva under hela året, både under och mellan hockeysäsongen.

Vi vill att nätverket ska bli ditt bästa bollplank med träffar och aktiviteter som du längtar till.

VÄLKOMMEN TILL  
ÖREBRO HOCKEYS NÄTVERK

2017 MAJ 
JUNI 

JULI 
AUGUSTI 

SEPTEMBER 
OKTOBER 

NOVEMBER 
DECEMBER 

2018 JANUARI 
FEBRUARI 

MARS 
APRIL

• START FRUKOSTGOLF  
• SOMMARFEST 

• FRUKOSTGOLF 

• FRUKOSTGOLF 
• MOZARTS MASTERS

• AVSLUTNING FRUKOSTGOLF
• KICKOFF
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2017 MAJ 
JUNI 

JULI 
AUGUSTI 

SEPTEMBER 
OKTOBER 

NOVEMBER 
DECEMBER 

2018 JANUARI 
FEBRUARI 

MARS 
APRIL

• PARTNER-RESA BORTAMATCH
• NÄTVERKSLUNCH 

• NÄTVERKSLUNCH• PARTNERPUCKEN
• NÄTVERKSLUNCH

• FRUKOSTHOCKEY
  • HOCKEY-RESAN

• FÖRETAGSMÄSSA  I ARENAN  
   (NÄTVERKET)
• START FRUKOSTHOCKEY
• PARTNER-RESA BORTAMATCH

• AVSLUTNING FRUKOSTGOLF
• KICKOFF

• FRUKOSTHOCKEY
• NÄTVERKSTRÄFF 

• PARTNERPUCKEN 
• NÄTVERKSLUNCH

HOCKEY-RESAN  Ett mörkt och grått november förvandlas snabbt till årets trevligaste  

månad när du är partner till Örebro Hockey! Då går nämligen den årliga hockey-resan för  

nätverket av stapeln där vi spenderar en weekend tillsammans utanför Sveriges gränser.  

Med tidigare resmål som NEW YORK, WASHINGTON, OTTAWA och CHICAGO så utlovar vi  

en helg att minnas och längta till. På resan möter du 150 företagare från Örebros näringsliv 

vilket ger gott om möjligheter till att knyta nya affärskontakter och utveckla befintliga  

relationer. Helt klart årets höjdpunkt enligt oss!

HOCKEY-RESANHOCKEY-RESAN
månad när du är partner till Örebro Hockey! Då går nämligen den årliga hockey-resan för 

nätverket av stapeln där vi spenderar en weekend tillsammans utanför Sveriges gränser. 

Med tidigare resmål som 

en helg att minnas och längta till. På resan möter du 150 företagare från Örebros näringsliv 

vilket ger gott om möjligheter till att knyta nya affärskontakter och utveckla befintliga 

relationer. Helt klart årets höjdpunkt enligt oss!

15



16



17

Tillsammans  
med Örebro Hockey

Att ingå ett samarbete gör att vi tillsammans via ett idrottslag är 

med och skapar stolthet, gemenskap och engagemang i Örebro. 

Som företag står du för vikten av idrott i samhället och är med 

och stärker ert företags varumärke både nationellt och lokalt. Vi 

jobbar alltid mot 100 % kundnöjdhet och att du ska känna att 

investeringen i Örebro Hockey ger så stor affärsnytta och ett så 

stort utbyte som möjligt för ditt företag. 

Genom ett partnerskap blir möjligheterna att skapa nya kontakter 

och affärsrelationer oändliga. Alla företag har unika behov och 

målsättningar med ett samarbete och därför tycker vi att  

det är viktigt att du kan välja det som är mest intressant för  

just ditt företag. 

Våra grundstommar är uppbyggda kring tre olika delar:

Exponering • Upplevelse • Access

Oavsett ditt företags behov och målsättning med partnerskapet 

är alla lika välkomna att vara en del av Örebro Hockey. Genom 

målmedvetet och engagerat arbete kommer vi se till att skapa  

rätt förutsättningar för dig. 

Tillsammans ser vi till att ditt företag är med där och  

när det händer!
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Som Företagspartner till Örebro Hockey har du sittplatser i arenan och  

kan ha bra platser säkrade under alla hemmamatcher i Behrn Arena. Perfekt 

för att kunna bjuda med kunder eller medarbetare. 

Som Företagspartner kan du även välja att uppgradera dina kort till  

Röda Rummet för representation och möjlighet att bjuda med kunder  

och mingla bland andra företag. Du väljer vad som är intressant för ditt 

företag och skapar det perfekta upplägget för dig. 

small
Företagspartner

X-small
endast access

upplevelse

ACCESS

UPPlevelse ACCESSEXPONERING

exponering

 ® Sittplats: 4 000 kr
 ® Sittplats inklusive Röda Rummet: 15 000 kr

 ® Arenaskylt/Trapp/LED 5 m
 ® Företagsnamn på Örebro Hockeys webbplats

 ® Kick off
 ® Nätverksträffar (2 st)

Som Företagspartner till Örebro Hockey har du sittplatser i arenan och 

kan ha bra platser säkrade under alla hemmamatcher i Behrn Arena. Perfekt 

Som Företagspartner kan du även välja att uppgradera dina kort till 

Röda Rummet för representation och möjlighet att bjuda med kunder 

och mingla bland andra företag. Du väljer vad som är intressant för ditt 

small
Företagspartner

endast access

Bas: 39 900 kr

 ® Kick off  ® Sittplats: 10 000 kr
 ® Sittplats inklusive  

Röda Rummet: 20 000 kr

 ® Företagsnamn på  
Örebro Hockeys  
webbplats

18
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Som Officiell Partner till Örebro Hockey blir ditt företag en del av vårt  

partnernätverk och blir inbjuden till träffar, aktiviter och tillställningar där  

tränare, spelare och ledning deltar.

Som Officiell Partner till Örebro Hockey är vi måna om att dina investerade pengar 

hos oss ska ge utfall. Här har du all möjlighet att skapa nya affärskontakter och 

umgås med befintliga under trivsamma former. Som Officiell Partner har du en 

plats på vår givande partnerresa utomlands. Du får tillträde till våra accessytor där 

du kan nätverka och mingla med andra partners och väljer själv till vilket utrymme 

du vill ha access. Du väljer vad som är intressant för ditt företag och skapar det 

perfekta upplägget för dig.

medium
Officiell Partner

upplevelse

ACCESS

exponering

 ® Sittplats: 3 000 kr
 ® Sittplats inklusive Röda Rummet: 6 000 kr
 ® Sittplats inklusive Kinnarps Lounge: 10 000 kr

 ® LED-ring/sarg publik
 ® Logotyp på Örebro Hockeys webbplats

 ® Nätverksträffar
 ® Partneraktiviteter
 ® Bortamatchresor
 ® Kommunikationsplattform partners/erbjudanden osv 

Som Officiell Partner till Örebro Hockey blir ditt företag en del av vårt 

partnernätverk och blir inbjuden till träffar, aktiviter och tillställningar där 

Som Officiell Partner till Örebro Hockey är vi måna om att dina investerade pengar 

hos oss ska ge utfall. Här har du all möjlighet att skapa nya affärskontakter och 

umgås med befintliga under trivsamma former. Som Officiell Partner har du en 

plats på vår givande partnerresa utomlands. Du får tillträde till våra accessytor där 

du kan nätverka och mingla med andra partners och väljer själv till vilket utrymme 

du vill ha access. Du väljer vad som är intressant för ditt företag och skapar det 

medium
Officiell Partner

hockeyresan ingår för 1 person

19

Bas: 79 900 kr

PLATSVAL
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Som Officiell Partner till Örebro Hockey blir ditt företag del av vårt  

partnernätverk och blir inbjuden till träffar, aktiviter och tillställningar där  

tränare, spelare och ledning deltar (läs mer om Officiell Partner på sid 19).

Paketet Officiell Partner + är för dig som vill ha mer synlighet i arenan.  

Här kan du välja mellan våra främsta exponeringsytor och på ett tydligt  

sätt synliggöra ditt varumärke både lokalt och nationellt. Du väljer vad  

som är intressant för ditt företag och skapar det perfekta upplägget för dig.

large
Officiell Partner +

partnernätverk och blir inbjuden till träffar, aktiviter och tillställningar där 

tränare, spelare och ledning deltar (läs mer om Officiell Partner på sid 19).

Paketet Officiell Partner + är för dig som vill ha mer synlighet i arenan. 

Här kan du välja mellan våra främsta exponeringsytor och på ett tydligt 

sätt synliggöra ditt varumärke både lokalt och nationellt. Du väljer vad 

som är intressant för ditt företag och skapar det perfekta upplägget för dig.

large
Officiell Partner +

upplevelse

ACCESS

exponering

 ® Nätverksträffar
 ® Partneraktiviteter
 ® Bortamatchresor
 ® Kommunikationsplattform partners/erbjudanden osv

 ® Sittplats: 3 000 kr
 ® Sittplats inklusive Röda Rummet: 5 000 kr
 ® Sittplats inklusive Kinnarps Lounge: 9 000 kr

 ® Sarg TV,  reklam mediakub under spel, kampanj
 ® Logotyp på Örebro Hockeys webbplats

hockeyresan ingår för 1 person
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Bas: 129 900 kr

PLATSVAL
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För dig som vill ha vår kompletta arenaupplevelse och komma närmare  

både laget och klubben erbjuder vi paketet Officiell Partner Diamond!  

Som Diamondpartner har du All Access i arenan vilket betyder att du har tillgång  

till samtliga nätverksytor och kan vara i både Röda Rummet, Kinnarps Lounge  

och Diamond Lounge. Du har även en egen hylla med sittplatser i direkt  

anslutning till loungen. För dig som är medlem ingår det mat och fri dryck för  

två personer varje match. En timme före nedsläpp kommer alltid Head Coach med  

senaste nytt inför matchen och spelare som inte är med i matchen besöker  

Diamond Lounge. 

Som medlem i Diamond Lounge blir du även medlem i ett eget och tightare nätverk  

med aktiviteter enbart för er. Under säsongen blir du inbjuden till styrelseluncher,  

Diamondträff med laget och en egen resa exklusivt för er. Här har du även chansen  

att träffa företag från andra nätverk i Sverige och bredda kontakt och affärer både  

lokalt men också nationellt. I Diamond har du möjlighet att presentera dig själv,  

ditt företag eller ett intressant projekt för de övriga medlemmarna. Ditt företag får  

bland annat en egen spelare och företagets logotyp exponeras på spelarens tröja.

Diamond
Lounge Partner

För dig som vill ha vår kompletta arenaupplevelse och komma närmare 

både laget och klubben erbjuder vi paketet Officiell Partner Diamond! 

Som Diamondpartner har du All Access i arenan vilket betyder att du har tillgång 

till samtliga nätverksytor och kan vara i både Röda Rummet, Kinnarps Lounge 

och Diamond Lounge. Du har även en egen hylla med sittplatser i direkt 

anslutning till loungen. För dig som är medlem ingår det mat och fri dryck för 

två personer varje match. En timme före nedsläpp kommer alltid Head Coach med 

senaste nytt inför matchen och spelare som inte är med i matchen besöker 

Som medlem i Diamond Lounge blir du även medlem i ett eget och tightare nätverk 

med aktiviteter enbart för er. Under säsongen blir du inbjuden till styrelseluncher, 

Diamondträff med laget och en egen resa exklusivt för er. Här har du även chansen 

att träffa företag från andra nätverk i Sverige och bredda kontakt och affärer både 

lokalt men också nationellt. I Diamond har du möjlighet att presentera dig själv, 

ditt företag eller ett intressant projekt för de övriga medlemmarna. Ditt företag får 

Diamond
Lounge Partner

upplevelse

exponering

ACCESS
 ® Nätverksträffar + Partneraktiviteter + Bortamatcher
 ® Diamond Lounge träff/ Event med spelare
 ® Styrelseluncher
 ® Diamond Lounge resa
 ® Mat & dryck under säsongens alla matcher
 ® Förhandsinfo från tränare inför varje match

 ® Två kort till Diamond Lounge (ingår)
 ® Två kort till Kinnarps Lounge (ingår) 

 ® En egen spelare + spelarporträtt i publikgång + 
mediakub line up + logotyp på hemsida

 ® Rätt att använda spelaren för en marknadsaktivitet 
 ® Bröstplats spelare
 ® LED-reklam under Diamond Lounge
 ® Medlemsvägg med logo Diamond Lounge
 ® Möjlighet att presentera sitt företag i Diamond Lounge

hockeyresan ingår för 1 person

Bas: 199 900 kr
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 ® Sittplats: 3 000 kr
 ® Sittplats inklusive Röda Rummet: 5 000 kr
 ® Sittplats inklusive Kinnarps: 9 000 kr

PLATSVAL



22

Väljer du att bli Dräktpartner kommer du riktigt nära laget! 

 

Du kan representera i en exklusiv miljö samt få ditt företags logotype  

på samtliga spelares dräkter, vilket är den bästa exponeringen som finns.  

Med partnerpaketet Dräktpartner kommer ditt företag att synas i arenan,  

i TV, på webben och i tidningar – nästan dagligen. Som Dräktpartner blir  

du medlem i Diamond Lounge (se sid  21).

Stärk ditt företags varumärke och syns tillsammans med Örebro Hockey! 

DRÄKTpartner

upplevelse

ACCESS

exponering

 ® Nätverksträffar + Partneraktiviteter + Bortamatcher
 ® Diamond Lounge träff/ Event med spelare
 ® Styrelseluncher
 ® Diamond Lounge resa
 ® Mat & dryck under säsongens alla matcher
 ® Förhandsinfo från tränare inför varje match
 ® Konferensresa, 2 personer

 ® Två kort till Diamond Lounge (ingår)
 ® Två kort till Kinnarps Lounge (Ingår)

 ® Dräktreklam samtliga spelare 
 ® LED-reklam under Diamond Lounge
 ® Medlemsvägg med logo Diamond Lounge
 ® Möjlighet att presentera ditt företag i Diamond Lounge
 ® Logo på samtliga replicatröjor

hockeyresan ingår för 2 personer

Du kan representera i en exklusiv miljö samt få ditt företags logotype 

på samtliga spelares dräkter, vilket är den bästa exponeringen som finns. 

Med partnerpaketet Dräktpartner kommer ditt företag att synas i arenan, 

i TV, på webben och i tidningar – nästan dagligen. Som Dräktpartner blir 

Stärk ditt företags varumärke och syns tillsammans med Örebro Hockey!

DRÄKTpartner
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Möjlighet att presentera ditt företag i Diamond Lounge

BEGÄR OFFERT



För oss handlar Örebro hockey om mer än bara sport. För oss handlar 

det om känslor, om människor och framförallt om gemenskap. Väljer du 

att bli huvudpartner är du verkligen med och skapar Örebro Hockey.  

Och närmare klubben och laget än så här går inte att komma!

Hockey är en av Sveriges populäraste sporter med en stor  

rikstäckande förankring. Från Malmö i söder till Kiruna i norr.  

De flesta fans har ett favoritlag i SHL eller Hockeyallsvenskan,  

och många följer också NHL och KHL. Tre Kronor är mycket  

folkkära och junior-VM får allt större uppmärksamhet.  

Kort sagt – hockey är sporten, känslan och  

gemenskapen att satsa på!

Som huvudpartner till Örebro Hockey får  

ditt företag maximal uppmärksamhet, 

 lokalt såväl som nationellt. Genom  

att ni syns i all kommunikation som  

Örebro hockey genomför, alla annonser,  

alla utskick och i alla kanaler blir exponeringen  

maximal! Vill du att ditt varumärke ska synas i TV  

finns möjligheten att vara med på spelarnas dräkter  

eller hjälmar. Är du ute efter exponering i arenan finns  

tillgång till LED-reklam och utvändiga sargskyltar. 

Du får som huvudpartner gärna vara med och utveckla  

framtidens spelare, juniorverkasamheten, för att få fram  

egna talanger! Och om ditt företag vill lägga fokus på CSR  

har du stora möjligheter att göra det med oss. Vi tar ett  

större och större samhällsansvar för varje år, något vi är  

mycket stolta över. Kanske har du en idé som vi kan bygga  

ett samarbete på? 

Huvudpartner

Från 1 000 000 kr
BEGÄR OFFERT
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Jag har fått förmånen att avsluta med några rader i denna folder 

om mina tankar på kommande säsong. Det är med stor glädje  

jag åter får jobba med Svensk Hockey och i SHL som liga.

Ligan har verkligen utvecklats de senaste åren och håller  

en mycket hög standard. 

Mina lag har alltid varit väldigt bra tränade och det är något ni  

kan förvänta er av Örebro Hockey anno 2017/2018. Inga lag 

skall vinna över oss på grund av fysisk standard. Jag ser väldigt 

positivt på kommande säsong och på det sättet vi bygger truppen. 

Vi kommer att ha ett starkt lag med mycket skridskoskickliga 

spelare. Jag vill fortsätta på den inslagna vägen med ett lag som 

prioriterar snabbhet och ett strukturerat och bra försvarspel. 

Det är alltid en utmaning att komma in mitt i säsongen som 

jag gjorde i år, men är väldigt glad för att vi lyckades reda ut en 

säsong som varit turbulent med tre olika tränarkonstellationer.  

Det är med stor tillförsikt vi möter den kommande säsongen och 

jag är oerhört stolt och tacksam på det sätt ni stöttar oss i ett 

fullsatt Behrn Arena med en stämning som går utanpå det mesta.

Nu kör vi!!!

Niklas Sundblad

Head Coach

Head coach har ordet
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Small/ FP PRIS

LED-reklam TV 5 meter 39 900 kr

Arenaskyllt 39 900 kr

Trappreklam 39 900 kr

Reklam webbiljett 39 900 kr

Medium/OP
LED-reklam entré 75 900 kr

LED-reklam mediakub 75 900 kr

LED-reklam TV 30 meter 75 900 kr

LED-reklam läktare 75 900 kr

Mediakub reklam i paus 75 900 kr

Sarg publiksida 30 meter 75 900 kr

large/OP+
Mediakub reklam under spel 129 900 kr

Sarg kortsida TV 2,6 meter 129 900 kr

Sarg långsida TV 3 meter 129 900 kr

Take over kamanj: alla LED samtidigt  

+ clappers 4 matcher 129 900 kr

EXPONERINGSPRISER
utanför färdiga paket

Övrigt - RÖRLIG EXPONERING PRIS

Presentera period 2 49 900 kr

Presentera period 3 49 900 kr

Presentera halvapotten 49 900 kr

Presentera timeout 49 900 kr

Presentera ÖHK play 49 900 kr

Presentera första målskytt 59 900 kr

Presentera publiksiffra 59 900 kr

Rullgardin mediakub 75 900 kr 

Boxplay-presentatör 75 900 kr

Presentera matchens krigare 75 900 kr

Presentera resultat bortamatch 75 900 kr

Powerplay-presentatör 85 900 kr

Presentera matchens lirare 85 900 kr

Powerbreak-presentatör 99 900 kr

Take over all LED 250 000 kr

Övrigt - FAST EXPONERING 

Baksida sarg  39 900 kr 

Utvisningsbås 49 900 kr 

Försäsong/uppvärmningströjor 49 900 kr

Toalettexponering 59 900 kr 

Ismaskin en sida 75 900 kr 

Spelarbås 75 900 kr

Nyckelbandsexponering 75 900 kr 

Reklam Säsongskort 75 900 kr

Baksida sarg 3 meter TV 75 900 kr

Trappreklam TV  75 900 kr 

Läktarsektion  150 000 kr
Alla priser i broschyren är exklusive lagstadgad reklamskatt och 
produktionskostnader samt exklusive eventuell mervärdesskatt. 

Produktion: Strateg Marknadsföring. Foto: Johan Bernström / Bildbyrån och ICON Photography
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ÖREBRO ELITHOCKEY AB Orvar Bergmarks plats 5, 702 23 Örebro. Telefon: 019-13 00 13. Webb: orebrohockey.se
Organisationsnummer: 556914-3513. Bankgiro: 137-5237




