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HOCKEYNS DAG 2018
Den 27 januari stöttar vi tillsammans Barncancerfonden och bjuder samtidigt Malmö på en  
härlig dag för våra besökare där inträdet är gratis och hockeyupplevelsen är oförglömlig.

På Hockeyns Dag öppnar Redhawks upp Malmö Arena för fritt inträde. Våra partners gör detta 
möjligt genom att betala 1 krona per åskådare och årets upplaga går, precis som tidigare sä-
songer, i välgörenhetens tecken. 20% av intäkterna går oavkortat till Barncancerfonden via 
samarbetet med Team Rynkeby - God Morgon.

Tillsammans skapar vi en kokande arena och stöttar Barncancerfonden!

Match  Malmö Redhawks - Mora IK
Datum  2018-01-27
Matchstart kl 15:15
Biljettpris Gratis!

ALLA ÄR VINNARE
Hockeyns Dag är en match där alla är vinnare:
• Stadens invånare som får möjligheten att se hockey i världsklass utan att betala någonting
• Partners till Hockeyns Dag får bra exponering av sina varumärken
• Barncancerfonden får en del av matchens intäkter 

Varför vi spelar för Barncancerfonden
När man har möjlighet att hjälpa till så tycker vi att man också ska göra det. Hockeyns Dag 
spelar vi för Barncancerfonden och skänker en del av intäkterna till detta viktiga ändamål. 

Förra säsogen samlade vi in nästan 300 000 kr till Barncancerfonden och nu siktar vi på ännu 
mer!

Barncancer är tyvärr något som drabbar många och det slår urskiljningslöst mot barn och de-
ras familjer. Även vi i Malmö Redhawks är på nära håll drabbade vilket gör att frågan känns 
ännu viktigare för oss.

Bli partner du med och gör skillnad! 

BLI PARTNER TILL HOCKEYNS DAG
PARTNER HOCKEYNS DAG 
Tillsammans bjuder vi staden på gratis hockey i världsklass. Detta finansieras genom att Part-
ners Hockeyns Dag betalar 1 krona per besökare upp till ett max 10 000 personer. 20% går 
oavkortat till Barncancerfonden vilket innebär att du som partner bidrar till något mycket viktigt.

Detta ingår också:
• Er logotyp exponerad på samlingsannons om Hockeyns Dag i Sydsvenskan
• Er logotyp exponerad på www.malmoredhawks.com
• Er logotyp exponerad på klappa som delas ut till besökare på Hockeyns Dag
• Mat för två personer tillsammans med övriga Partners till Hockeyns Dag
• Chans att vinna fina priser under middagen
PRIS: 10 000kr

TILLÄGG: UTSTÄLLNINGSPAKET
Som partner har du möjlighet att få din egen utställningsyta på Malmö Arena under hela Hock-
eyns Dag. Där får ni möjlighet att träffa alla de 12 000 gästerna och presentera ditt företag, 
exponera produkter, dela ut varuprov eller göra en kul aktivitet för barnen!
PRIS: 5 000 kr*

TILLÄGG: LOGEPAKET
Som partner har du möjlighet att följa Hockeyns Dag från bästa plats och ge dina gäster en 
exklusiv upplevelse i egen loge. Du får 15 matchbiljetter i egen loge och dessutom ingår räk-
macka (OBS: ord pris 15 000 kr ex mat)
PRIS: 5 000 kr*

TILLÄGGSPAKET FÖR RESTEN AV SÄSONGEN
Med vårt samarbete runt Hockeyns Dag väcks säkert tankar och känslor för att se mer hockey 
och följa Malmö Redhawks framfart resten av säsongen. Därför har vi tagit fram ett specialpa-
ket för Partners Hockeyns Dag:
• 2 säsongskort på långsida inklusive slutspel
• 10 mat att avropa i Percys Restaurang (tillträde endast för partnerföretag)
• Företagslogga på malmoredhawks.com
• Nyhetsmail

PRIS: 10 000 kr*

* gäller endast för Partners Hockeyns Dag
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