UPPLEV.
LULEÅ HOCKEY

TILLSAMMANS UTMANAR VI DE BÄSTA

”ETT FYRVERKERI
  AV VINNANDE KÄNSLOR”
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”Stolt tradition
och genuin
hockeykultur ”

1977

föddes Luleå Hockey. 2017 fyller vi
alltså 40 år. Och det är en stolt historik
vi har att titta tillbaka på.
En historik fylld av en slags envis norrbottnisk kämpaglöd som tagit oss till många segrar.
En kultur baserad på att vi lite som outsiders längst
uppe i norr envist kämpat med att göra mer av mindre.
Att vi med stolt tradition och genuin hockeykultur kunnat
vinna över storstädernas betydligt rikare klubbar. Att vi
genom att välja vår egen väg, ibland kanske utmanande
lite som rebeller, men framförallt alltid som nytänkare, hela
tiden utvecklar oss på vårt eget unika sätt.
Lite eljest, helt enkelt.
Det känns därför helt logiskt att vår nya sportsliga
strategi ankrar stenhårt i just denna historik och kultur. Vi
ska inte utvecklas till ett köpelag med ett bås fyllt av legoknektar från en rad olika länder. Kärnan i Luleå Hockey
ska vara egna talanger, en stomme av kulturbärare som
sedan självklart ska kunna spetsas av vassa importer
som passar vårt lagbygge.
För att klara den här utmaningen har vi byggt ett starkt
sportsligt ledarskap som genomsyras av just kulturbärare. Människor som lever och andas Luleå Hockey. Där
många fostrats i föreningen som spelare och nu klivit
vidare som ledare. Flera har berikat sig genom att ha gjort
en resa utanför klubben, men är nu tillbaka i nya seniora
roller.
Det ser vi som en självklar styrka.
Vi ser att det arbete vi lagt ner på ungdomssidan nu
levererar juniorer som tar klivet in i A-laget. Som tar för
sig. Tar plats. Det är glädjande och det arbetet ska intensifieras ytterligare.
Luleå Hockey ska likt många andra aktörer i vårt län
vinna framgång via att förädla råvaran, de lokala talangerna.
Allt detta ska vi förstås göra tillsammans. Det har alltid
varit vår styrka, att ha starka partnerskap med sponsorer
och vänner som hjälper oss förverkliga våra gemensamma drömmar.
Tack för att du är med oss på den här spännande
resan!

Stefan Enbom
vd Luleå Hockey.
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L H F PA R T N E R

Hallå
där…

NILS EDBERG,

produktions- och platschef SSAB.
Hur ser ert samarbete med Luleå
Hockey ut?
– Vi är sedan lång tid tillbaka huvudsponsor i
föreningen vilket betyder att vi exponeras på
alla kommersiella ytor i arenan, på dräkterna
och i matchprogrammet. Vi nämns också
som huvudsponsor under match. Det är
många som sätter likhetstecken mellan Luleå
Hockey och SSAB vilket gör oss starkare.
Hur fungerar samarbetet?
– Vi har ett aktivt och professionellt samarbete med Luleå Hockey som fungerar mycket
bra på alla sätt. Det är enkelt och förståelsen
mellan oss är stor vilket är viktigt.
Varför är Luleå Hockey en bra plattform för samarbete?
– Luleå Hockey är ett starkt varumärke med
stor exponering i media och lokal förankring
i Luleå som ju är en av SSAB:s stora produktionsorter. Vi vill vara i eliten, vi siktar mot
toppen båda två och sänder positiva signaler.
Vad får ni ut, vilka effekter ser ni?
– En positiv exponering av företaget och ett
stort internt engagemang som stärker lagkänslan i vår egen organisation.
Damlaget sponsras också..?
– Det ligger perfekt i vårt arbete mot ökad
jämställdhet gällande kön och mångfald. Det
är viktigt för framtiden och det känns bra att
Luleå Hockey är inne på samma linje.

SSAB har varit huvudsponsor sedan starten.
Johan Strömwall, 14 säsonger med LHF.
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BLI EN DEL
AV LULEÅ
HOCKEY
PARTNER
Som partner får du självklart en unik position i
vårt stora nätverk av bolag och vänner. Här är
våra paketeringar utifrån sponsorinsats som visar
hur ditt ökade engagemang ger dig fler mjuka
mervärden tillbaka. Diskutera gärna med oss
hur vi kan hjälpa dig till bättre affärer.

Alla summor är
baserade på köpt
exponering,
arrangemang och
antal säsongskort.

PARTNER
Partner som
tecknar avtal om
ett sammanlagt
värde upp till

75.000 kronor
per säsong.

BRONSPARTNER
Partner som tecknar avtal
om ett sammanlagt värde
över

75.000 kronor
per säsong.

Delta i en nätverksmiddag
under säsongen.

Medverka i samtliga
gemensamma
sponsorträffar för Partners.

Medverka i samtliga
gemensamma
sponsorträffar för
Bronspartners.

Förtur till LHF-golfen
för en person.

Förtur till LHF-golfen
för en person.

Deltagande i vår hockeydag
för våra partners anställda
och barn.

Deltagande i vår hockeydag
för våra partners anställda
och barn.

Hallå
där…
BJÖRNPARTNER
Partner som tecknar avtal
om ett sammanlagt värde
över

650.000 kronor
per säsong.

GULDPARTNER
Partner som tecknar avtal
om ett sammanlagt värde
över

350.000 kronor
per säsong.

Får efter samråd disponera
tränare, spelare och ledning
vid egna
arrangemang.
Delta i en nätverksmiddag
under säsongen.

SILVERPARTNER
Partner som tecknar avtal
om ett sammanlagt värde
över

150.000 kronor
per säsong.

Medverka i samtliga
gemensamma
sponsorträffar för
Björn- och Guldpartners.
Luleå Hockeys exklusiva
profilkläder
för Guldpartners.
Förtur till LHF-golfen
för två personer.

Delta i en nätverksmiddag
under säsongen.
Medverka i samtliga
gemensamma
sponsorträffar för
Silverpartners.
Luleå Hockeys exklusiva
profilkläder
för Silverpartners.
Förtur till LHF-golfen
för en person.
Deltagande i vår hockeydag
för våra partners anställda
och barn.

Särskilda informationsträffar
vid egna kundaktiviteter i
Coop Norrbotten Arena.
En fri plats vid en eventuell
av LHF anordnad VIPcharter.

Får efter samråd disponera
tränare, spelare och ledning
vid egna arrangemang.
Möjlighet till föreläsningar
inom ledarskap, kostlära
etc. Detta efter
samråd med
Luleå Hockey.
Delta i en nätverksmiddag
under säsongen.
Medverka i samtliga
gemensamma
sponsorträffar för
Björn- och Guldpartners.
Luleå Hockeys exklusiva
profilkläder
för Björnpartners.
Förtur till LHF-golfen
för två personer.
Särskilda informationsträffar
vid egna kundaktiviteter i
Coop Norrbotten Arena.
Två fria platser vid en
eventuell av LHF anordnad
VIP-charter.
Deltagande i vår hockeydag
för våra partners anställda
och barn.

Deltagande i vår hockeydag
för våra partners anställda
och barn.

Möjlighet att två
gånger i grundserien gästa
Vinab lounge
för exklusivt nätverkande.

En reserverad
parkeringsplats med
eluttag.

Två reserverade
parkeringsplatser
med eluttag.

JIMMIE WEINHANDL,

MAX, hur har Luleå Hockey bidragit
till er tillväxtresa?
– Max startade redan 1968 i Gällivare och
Luleå blev snabbt en stad som möjliggjorde
expansionen runt om i landet. Idag har vi
fyra stycken restauranger i Luleå som alla
är aktiva i samarbetet med Luleå Hockey.
Max och Luleå Hockey har en lång tradition
tillsammans och Max har alltid följt med Luleå
Hockey i både med- och motgångar. Just
långsiktigheten i partnerskapet har gett oss
en trygghet och vi märker att det uppskattas
av våra gäster.
Hur är det att göra samarbetet
med Luleå Hockey?
– Många förknippar Luleå Hockey med bland
annat passion och hjärta och just att försöka
koppla samman vårt samarbete med dessa
ledord är något vi byggt in i partnerskapet.
Det är viktigt att vi kommunicerar på ett trovärdigt sätt med alla de som bor i Norrbotten
och följer Luleå Hockey, men även alla de
som flyttat till andra delar av Sverige och som
på avstånd fortsätter att följa laget i sitt hjärta.
Varför är Luleå Hockey en bra
plattform för samarbete?
– Luleå Hockey är ett starkt varumärke i
Norrbotten och ett välkänt lag för alla de som
är intresserade av ishockey samt har såklart
en väldigt stark förankring lokalt i Luleå,
vilket passar Max väldigt bra.
Vad får ni ut av detta, vilka effekter
ser ni?
– Då Max idag har över 100 restauranger i
Sverige finns det alltid en nära koppling till
besök på våra restauranger och att vi drar
nytta av detta i vårt partnerskap med Luleå
Hockey har stärkt både Max och Luleå
Hockey runt om i hela landet.
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VÄLKOMMEN TIL
STÖRSTA NÖJESPA
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LL NORRBOTTENS
PALATS!

UPPLEV

7

R E S TA U R A N G

EN MODERN GALLERIA AV M

Vill du äta exklusiv supé eller gå ut och bara ta en öl med kompisgänget?
Vi har restaurangerna och barerna, med plats för tusentals gäster. Och inte
minst, för avslappnade möten mellan människor.
• Arenarestaurangen, ovanför
huvudentrén (allmän yta)

• Vinter.bar, plan 4 (VIP yta)
Vinter.bar är troligen Sveriges bäst placerade
bar. En juvel exakt i höjd med mittlinjen, med en
exklusiv bar för arenans loge- och VIP-gäster.
Den har även platser som kan bokas säsongsvis.
Dessa platser säljs med mat och egen stol för att
se match.

Arenarestaurangen ovanför arenans entré har en
bar och ca 200 sittplatser för matgäster. Här serveras mat under alla matchdagar och på dagarna
är restaurangen en av Luleås populäraste lunchrestaurang. Möjlighet att boka bord för sällskap
som vill ha lunchmöte.

• Fans Bar plan 2 (allmän yta)

• Vardia Lounge, ovanför huvudentrén

Fans Bar är stället för alla verkliga hardcore fans.
Här finns den genuina stämningen, skrålande och
skålandet. Här hittar du dryck och enklare rätter.
Här går det att avnjuta en kall samtidigt som du
ser matchen. Fans Bar hittar du i "restauranghörnet" på plan 2.

(allmän yta)
En loungedel med ca 50 sittplatser i anslutning
till Arenarestaurangen som är utmärkt för affärsmöten.

• Guldbaren, ovanför huvudentrén
(allmän yta)
Bar med modern sportbarskänsla som fungerar
perfekt som after work, festlokal för firman eller
försnack innan match. En mer ombonad känsla
och skön sportatmosfär. Rymmer 150 gäster inkl
konferensdel.

• Allstar Bar (allmän yta)
Allstar Bar är en av arenans mesta mötesplatser
för den som gillar att mingla och surra hockey.
Här är det drycker och snacks som gäller. Oftast
fullsatt och vi har flera TV-skärmar för de som
föredrar att se matchen här.
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• H-baren
• Borta Baren (allmän yta)
På södra sidan av arenan hittar du Borta Baren.
Baren är öppen i alla periodpauserna och här
serveras drycker av olika slag

• Ricoh Bar, plan 3 (allmän yta)
I Ricoh Bar finns många möjligheter; välj mellan
att äta vår buffé ,supé vid våra fyra VIP-bord där
gästerna äter och ser matchen direkt från bordet
eller bara vanligt barhäng Rymmer ca 200 personers mingel eller 140 sittande gäster.

H-baren, hemmabaren. Det är här man samlas
innan match, i pauserna och efter matchen. Alltid
specialpriser till Luleå Hockeys verkliga fans.
Välkommen till en fantastisk stämning.

• Ponto Lounge, plan 4 (VIP yta)
Stämningsfull mingelyta för VIP-gäster, placerad
rakt ovanför hemmafansen för bästa möjliga
inramning. I Ponto Lounge äter man sin måltid
vid bordet innan man går de fem stegen till sina
stolar för att se matchen. Platserna säljs säsongsvis och de som har platser i Ponto Lounge kan ta
med sig extra gäster.

MÖTESPLATSER

Hallå
där…

JÖRGEN ERIKSSON,

kontorschef Handelsbanken, Luleå.

• New Wave lounge, plan 3,
huvudentrén (VIP yta)

• Catering

Här minglar många, inte bara de som har loger på
kortsidan. Många med VIP-access prisar den ombonade miljön och servicen i New Wave lounge.
Här finns ett antal runda exklusiva bord där platser med mat och matchbiljett säljs säsongsvis.

Vi erbjuder mat för alla tillfällen. Luleå Hockey
Restaurangerna är en fullserviceleverantör av
måltider utanför arenan: till mötet, kick-offen eller
festen. Vi tar emot stora och små beställningar.
Vi skräddarsyr menyer utifrån kundens önskemål
och tillhandahåller även hjälp med servering etc.

• Handelsbanken Bistro (VIP yta)

• Gala Dinner

Handelsbanken Bistro är vår mest exklusiva
restaurang. Med influenser från Restaurang CG
lagar våra kockar fantastiska middagar varje
matchdag. Här ser man matchen direkt från
bordet samtidigt som man avnjuter en 4-rätters
meny. Bistron har 24 st plaster. Den är placerad
längst upp i "restauranghörnet" i Coop Norrbotten Arena.

Hyr hela arenan för festernas fest! Vi dukar upp
hela rinken efter dina behov med plats för scen
och dansgolv. Låt höra hur du vill ha det, vi har
högt till tak bokstavligt

Kan du kort berätta om hur ert
samarbete ser ut?
– Vi har fått äran att namnge arenans bästa
restaurang. Den håller riktigt toppklass och
det är självklart tillfredsställande att se så
många nöjda gäster som vecka efter vecka
under säsongen strömmar till för att njuta av
den suveräna maten. Det är ett fantastiskt
skyltfönster för oss och för vårt varumärke.
Hur är det att samarbeta med Luleå
Hockey?
– Det finns ingenting att klaga på. Allt fungerar jättebra. Framför allt är det enkelt, personligt, tillgängligt och det fattas snabba beslut.
Varför är Luleå Hockey en bra plattform för samarbete?
– Utan Luleå Hockey hade både Luleå och
Norrbotten varit fattigare på många, många
sätt. Det är fantastiskt kul att få vara med och
bygga både staden och länet till en bättre
plats att leva och bo i. Det är extra roligt att
klubben också satsar på ungdomarna och,
inte minst, den satsning på att också få fram
ett elitlag på damsidan som nu görs. Det
känns helt rätt och riktigt ur alla tänkbara
perspektiv.
Vad får ni ut av detta, vilka effekter
ser ni?
– Vi har kunnat göra kul aktiviteter med våra
vänner i Handelsbanken Bistro. En hel del
affärer har blivit realiserade och flera värdefulla kontakter har skapats och knutits. Självklart har vi stärkt vårt eget varumärke genom
samarbetet med Luleå Hockey.

UPPLEV
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KONFERENS

TILLBRINGA MER TID I
KONFERENSRUM

Vi erbjuder exklusiva lokaler för
konferenser och möten där ni
kan tänka offensivt och dribbla
med idéer. Vi skräddarsyr efter
dina behov, om det sedan är
en biosittning för 1 000 eller
smoothies för fem.
För att ytterligare lyfta din konferens i Coop Norrbotten
Arena rekommenderar vi att göra det när Luleå Hockey
har hemmamatch så att du kan ge en ännu större upplevelse för dina kunder och anställda.
Boka in en konferenslunch eller konferensmiddag i
Handelsbanken Bistro - en av Norrbottens mest exklusiva
restauranger. Vi fixar gärna konferenslogi tillsammans
med vår samarbetspartner i samband med er konferens.
Vi kan även tillhandahålla ett flertal konferensaktiviter
för dig och din grupp. Till exempel team work-aktiviteter,
vinprovning, förmatch, föreläsning av föreningens ledare
eller musiktävling.
Konferensrummen i Coop Norrbotten Arena har
trådlöst nätverk, OH-projektorer och ljudanläggning
fastmonterade.
Ovanför huvudentrén finns VINAB LOUNGE, den perfekta
lokalen för det lilla mötet, med plats för 14 personer.
Miljön är både exklusiv och ombonad med en sittdel med
soffor i ena hörnet. 1977, Styrelserum för 16 p.
1996, möblerbart rum med upp till 55 p i biosittning.
GULDBAREN, 45 p. VARDIA, 40 p. RICOH 110 p.
STORA ARENARUMMET 2000 p. ?

10

UPPLEV

OFFENSIV ZON!

Hallå
där…

INGELA HJALMARSSON,
Avdelningschef, Kommunikation
CE, Event, Sponsring och Gästmot
tagande.

Hur ser ert samarbete med Luleå
Hockey ut?
– Vi har en lång relation ihop. Ett partnerskap
för att bygga ett attraktivt län och relationer
via ett väldigt starkt och positivt varumärke.
Ishockeyn bygger en positiv och stark bild av
Norrbotten som län och Luleå som stad.
Hur är det att samarbeta med Luleå
Hockey?
– Det är väldigt enkelt. Beslutsvägarna är
korta och snabba. Det är raka puckar, inga
krusiduller. Sedan är så klart samarbetet mer
än bara en exponering av vårt varumärke. Det
handlar, som sagt, om ett partnerskap.
Varför är Luleå Hockey en bra plattform
för samarbete?
– Luleå Hockey sätter Norrbotten på kartan
också nationellt, det får inte glömmas bort.
Det är en mycket viktig del i att locka attraktiva personer till att bo och jobba i Norrbotten.
Vi säljer inte direkt mer malm, men likväl är
det en viktig del i vårt byggande av varumärke
och för vår kommunikation.
Vad får ni ut av detta, vilka effekter
ser ni?
– Dels en bra plattformsexponering särskilt i
samband med match och arrangemang mot
publiken. Sedan kan jag inte sticka under
stolen med att många av våra medarbetare
är engagerade och också supportrar, så det
skapas ett mervärde.

UTRUSTNING

TIME-OUT

Vår materialare
ger er:

Bensträckare
med curling?

Lokal, block, penna, godis
samt stilla- och kolsyrat
vatten.

Andra intressanta aktiviteter på is är curling och att
få lära sig göra en piruett
med skridskor på.

EFTERSNACK

Runda av med vinprovning!
Luleå Hockeys restaurang har ett skickligt team
med olika specialområden. Vi kan därför erbjuda
grupper såväl vin- som whiskyprovning, föreläsning och provsmakning av choklad samt kaffeprovning.

UPPLEV
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EN ARENA LADDAD M
Den 26:e november 2009 invigdes en förnyad Coop Norrbotten
Arena i Luleå. En investering på 186 miljoner förverkligade
en modern evenemangsarena med fler loger, lounger, restau
ranger, barer, en ny ståplatsläktare, fler kiosker och en rad nya
exponeringsmöjligheter för företag.

Egen loge på långsidan #13-30 (VIP yta)
Exklusiva möjligheter för representation
på arenans bästa sittplatser.

Guldbaren, ovanför huvudentrén (allmän yta)
Bar med modern sportbarskänsla.

Egen loge på kortsidan #1-12 (VIP yta)

L

Exklusiva möjligheter för representation med
arenans bästa sittplatser.

K

M

Vänstra entrén
Entré Guldbaren
Entré Arenarestaurangen
Entré Vardia Lounge

J

Allstar Bar.(allmän yta)
Har flera TV-skärmar för de som föredrar att se
matchen vid baren.

Här minglar många, inte bara de som har loger
på kortsidan.

Arena Restaurangen (allmän yta)
Hockeyrestaurangen ovanför arenans entré har
en bar och 200 sittplatser för matgäster.

HUVUDENTRÉ

New Wave Lounge (VIP yta)

I

Högra entrén
Entré logeplan västra sidan #1-12
Entré loungebord New Wave Lounge
Entré Vinab Lounge
Entré Bastuloge

G

Vardia Lounge
Nyrenoverad loungedel med ca 50 sittplatser

Fh
Kundcentra och souvenirbutiken Hemmalaget
Här köper du souvenier, biljetter, säsongskort, medlemskap, bokar mat och event och
får svar på alla dina övriga frågor om Luleå
Hockey.
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Vinab Lounge (VIP yta)

EM Bastun

Exklusive Lounge för 14 personer, med kristallkronor och lyxigare miljö.

Arenans 10 svettigaste platser.

Fv

E

MED MÖJLIGHETER!
New Wave Gate
Entré logeplan Norra sidan
Entré Vinter.bar
Entré Ricoh Bar
Entré Handelsbanken Bistro
Entré loungebord Ponto lounge

Vinter.bar (VIP yta)
En välsorterad bar med ståbord och
barhäng in mot arenan.

Ricoh Bar (allmän yta)
Rymmer cirka 200 personers mingel eller 140
sittande gäster.

Handelsbanken Bistro (VIP yta)

N

O

Handelsbanken Bistro erbjuder 24 sittplatser
med en exklusiv upplevelse av både mat och
match.

P

Fans Bar (allmän yta)
I Fans Bar värmer våra trognaste fans upp sig
innan match..

Kiosker (allmän yta)

H

Kaffe, godis, hamburgare, korv och kylda
drycker erbjuds i de 5 kioskerna.

Ståplats (allmän yta)
Läktare för alla hängivna Lulefans som stöttar
Luleå Hockey och ger matcherna en härlig
inramning.

Ponto Lounge (VIP yta)
I Swedbank Lounge äter man sin måltid vid
bordet innan man går de fem stegen till sina
stolar för att se matchen.

A

D

C

B

Borta Baren (allmän yta)
Baren med en trevlig och gemytlig atmosfär
med en känsla från de norrbottniska skogarna.

Publikkapacitet: 6 300 personer.
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EVENT

Hallå
där…

MAINE GRANSTRÖM, NEX,

kan du berätta om er resa med Luleå
Hockey?
– Vårt samarbete handlar mestadels om att vi
bokar och ordnar med resor för Luleå Hockey. Då pratar vi flyg, boende, busstransporter
och andra typer av resande. Vi har även hand
om deras ungdomsverksamhets transporter
och boende. Det har vi hållit på med sedan
säsongen 1990/1991 och det har blivit ett
genuint samarbete som fungerar väldigt bra.
Luleå Hockey är så viktiga för oss att vi har
en egen kontaktperson dem.

MATCHSPONSOR

SOM MATCH
SPONSOR HAR
DU POWER-PLAY
I TRE TIMMAR!
Vår match kan bli ditt event.
Värdskapet för en av Luleå Hockeys rafflande
SHL-matcher erbjuder en unik dominans av hela
arrangemanget och arenan.
Rätt utnyttjat ger matchsponsorskapet verkligen dig
ett fyrverkeri av kommunikationsmöjligheter som
anpassas efter dina behov.

Hur är det att göra samarbetet med
Luleå Hockey?
– Samarbetet fungerar fantastiskt bra och
de är bra att ha och göra med. De är lyhörda
och samarbetsvilliga, vilket gör att de är
enkla att arbeta med. De är noga med att ha
med oss i sitt arbete och sina företagsträffar.
Dessutom syns vi bra genom den reklam vi
har med klubben.
Varför är Luleå Hockey en bra plattform för samarbete?
– Framförallt så vet man att man når ut till
många. Luleå Hockey har alltid välbesökta
matcher, som dessutom är TV-sända och
tidningarna skriver om dem. Exponeringen i
media är stor med ett starkt varumärke som
Luleå Hockey. Det är en av de största anledningarna men även eftersom vi som företag
knyter många bra kontakter genom klubben.
Vad får ni ut av detta, vilka effekter
ser ni?
– Vi får ut vårt namn och blir synliga i fler
kanaler och medier. Vi lyfts tack vare att Luleå
Hockey är ett så starkt varumärke. För oss är
samarbetet väldigt viktigt och nyttigt.

Jan Rosen representerar kvällens matchsponsor Luleå Energi och mottar en tröja av Luleå HF / MSSK 19 Emma Eliasson.
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FÖRMATCH

Leverera ett smörpass till din favoritkund!
Nu kan du som företag också dra på dig utrustningen och precis som Harju och Sandström skrinna
in på isen genom björngapet i Coop Norrbotten
Arena.
Luleå Hockeys erbjudande om företagsmatcher
ger dig den unika möjligheten att rent konkret leverera ett smörpass till din favoritkund, eller för den
delen ge en kollega en rejäl tackling.
Ni får möta publikens jubel till spelarpresentationen och kämpa stenhårt tillsammans i en spännande match där ni är dressade i moderna utrustningar
av högsta klass från Bauer. Kort sagt, ett perfekt
event för dina kunder, leverantörer och anställda.
När matchen är slut, det vinnande laget hyllats
och lagbilder förevigats så duschar ni och klär om
inför kvällens huvudevent: SHL-match med Luleå
Hockeys A-lag. Självklart bokar ni även bord för en
middag innan nedsläpp.

EM BASTUN

Ett svettigt erbjudande till dina kunder

Övriga
evenemang
Konserter
Varje säsong genomförs också ett antal
större konserter och musikal-shower i
vår evenemangsarena. Coop Norrbotten
Arena kan som arena flexibelt anpassas
för diverse event och evenemang.

Mässor
”In sauna veritas”, sägs det. I bastu kommer sanningen
fram, så att säga. Och visst, en het bastukväll med gott
tilltugg, sval dryck och avslappnat umgänge får onekligen många av oss att slappna av och njuta lite extra.
Att du dessutom, mellan svettningarna i bastun, kan
bländas av Luleå Hockeys lir direkt från vår Bastuloge
är i sanning ett svettigt erbjudande. Självklart har du
via vår Bastuloge också tillgång till vår VIP-lounge med
tillhörande bar.
Unna dina gäster en unik kväll med ett lite udda sätt
att uppleva en SHL-match i Coop Norrbotten Arena.

• God mat, gott tilltugg och sval dryck i
handen.
• Se hockey direkt från bastun eller varför
inte ta på dig badrocken och ta en trappa
upp till en av arenans bästa platser på
bastubalkongen där ni hör fansen och delar
stämningen direkt med den övriga publiken.
• Tillgång till alla våra övriga VIP-områden i
arenan!
• Bastun ligger på 3:e våningen vid arenain
gången på logeplanen.

Coop Norrbotten Arena kan snabbt byta
skepnad till mäss- eller kongresshall för
större event. Vi genomför även minimässor både utanför arenan och inne i arenan i anslutning till match.

Övrigt
Coop Norrbotten Arenas uteområde
nyttjas till cirkus, tiovoli, bilutsällning,
bakluckeloppis, bilbingo mm – endast
fantasin sätter gränser. Välkommen med
din förfrågan.

UPPLEV
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LHF/MSSK

”VI HOPPAS ATT
FLER SPONSORER
TÄNKER LIKA”
DÄRFÖR STÖTTAR VI LHF/MSSK:
ANNELI SJÖMARK
VD, LULEÅ ENERGI

– Det är viktigt att stötta våra elitlag som
till exempel Luleå Hockey/MSSK – våra
senaste svenska mästare. Luleå
Energi vill ge tillbaka till samhället genom att stötta kultur och idrott. Vi vill
leva i symbios med det samhälle som
vi verkar i.

HELENA ERIKSSON
VD, VINTER

– För oss är det självklart att stötta även
damlaget. Det känns extremt kul att
kunna vara en del av resan som inte
bara den lokala klubben gör utan även
landets damhockey i stort. Att lyfta fram
damidrotten och ett jämställt tänk i tidigare manliga domäner är en utmaning
som vi gillar. Vi hoppas att fler sponsorer
tänker lika.

BLI EN DE
HOCKEY/M
DAMSATS
Som partner får du självklart en
unik position i vårt stora nätverk av
företag och vänner. Här är våra pake
teringar utifrån sponsorinsats som
visar hur ditt ökade engagemang ger
dig fler mjuka mervärden tillbaka.
Diskutera gärna med oss hur vi kan
hjälpa dig till bättre affärer.

STEFAN LINDBÄCK
VD, LINDBÄCKS BYGG

SILVERSPONSOR
LHF/MSSK
25 000 KR

– Vi har valt att stötta LHF/MSSK Damer
för att vi vill ge dem och det de gör uppmärksamhet. De står för laganda och att
med mod och vilja når toppen. De står
för spets och är otroligt starka förebilder
för unga tjejer som utgör bredd i tidiga
år när mycket annat drar till sig uppmärksamhet.

JENS NILSSON
VD, JN CARE AB

– Vi ser satsningen som mycket intressant och ville därför vara med från
början och hjälpa till att få damhockeyn
att växa och utvecklas. Vi anställde
spelarna Johanna Fällman och Emma
Nordin på halvtid som en del i vår ambition. Men det är inte meningen att det
ska vara så att de egentligen ska behöva jobba, utan de ska kunna försörja
sig på sin idrott. Det vill vi medverka till i
en framtid.

EMMA ENGELMARK
STYRELSEORDFÖRANDE,
LULEBO AB
Foto:Mattias Hellgren
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– Vi vill sponsra barn och ungdomsidrott, det är Lulebos fokus, och vi ser
att Luleå Hockey satsar på just detta.
Därför känns det extra roligt att kunna
vara med i en uppbyggnad och hjälpa
till att bygga intresse kring damhockeyn
som, i sin tur, lockar fler barn och unga
tjejer till hallarna. Sponsringen är även
ett sätt för Lulebo att ge tillbaka och
ge våra hyresgäster möjlighet att aktivt
delta i föreningslivet.

BRONSSPONSOR
LHF/MSSK
10 000 kr

Profileras som
Bronssponsor för damlaget
på särskild tavla i Coop
Norrbotten Arena och i
LF Arena.
Digital exponering på LED
skylt Kat 1 i samband med
SDHL:s hemmamatcher i
Coop Norrbotten Arena.
2 stycken säsongskort till
damlagets hemmamatcher.

Profileras som Silversponsor
för damlaget på Luleå
Hockeys hemsida.
Digital exponering på
LED skylt Kat 1-2 i
samband med SDHL:s
hemmamatcher i Coop
Norrbotten Arena.
2 stycken säsongskort till
damlagets hemmamatcher.
Profilering som
Silversponsor för vårt
damlag i samband med
herrlagets hemmamatcher.
Inbjudan till nätverksmiddag
under säsongen.

Inbjudan till nätverksmiddag
under säsongen.
Berättigar till
Luleå Hockey Partner.

Berättigar till
Luleå Hockey Partner.

EL AV LULEÅ
MSSK:s
SNING
BJÖRNSPONSOR
LHF/MSSK
200 000 kr

GULDSPONSOR
LHF/MSSK
75 000 kr

Profileras som Guldsponsor
för damlaget på Luleå
Hockeys hemsida.
Digital exponering på LED
skylt Kat 2 i samband med
SDHL:s hemmamatcher i
Coop Norrbotten Arena.
Exponering på matchdräkt,
hjälm, damasker, etc
Kategori 2.
2 stycken säsongskort till
damlagets hemmamatcher.

Profileras som Björnsponsor
för damlaget i alla
sammanhang, annonsering,
hemsida etc.
Exponeras tydligt på
matchtröjorna (framsida
bröst) Kategori 1.
Digital exponering på
LED skylt Kat 1-2 i
samband med SDHL:s
hemmamatcher i Coop
Norrbotten Arena.
Matchsponsor vid en
hemmamatch.
5 stycken säsongskort till
damlagets hemmamatcher.
Profilering som
Björnsponsor för vårt
damlag i samband med
SHL matcher i Coop
Norrbotten Arena.

Profilering som Guldsponsor
för vårt damlag i samband
med SHL matcher i Coop
Norrbotten Arena.

Får efter samråd disponera
spelare och ledare vid egna
kund eller personalaktiviteter.

Inbjudan till nätverksmiddag
under säsongen.

Inbjudan till nätverksmiddag
under säsongen.

HUVUDSPONSOR
LHF/MSSK
350 000 kr

Profileras som Huvudsponsor
för damlaget i alla
sammanhang, annonsering,
hemsida etc.
Exponeras tydligt som
huvudsponsor på
matchtröjorna (framsida
bröst samt bårder axlar och
nederkant tröja).
Exponering på mediakuben
i samband med
hemmamatcher i Coop
Norrbotten Arena.
Digital exponering på LED
skylt Kat 1-3 i samband med
SDHL:s hemmamatcher i
Coop Norrbotten Arena.
Matchsponsor vid två
särskilda hemmamatcher.
10 stycken säsongskort till
damlagets hemmamatcher.
Profilering som
huvudsponsor för vårt
damlag i samband med
herrlagets hemmamatcher
(mediakuben).
Får efter samråd disponera
spelare och ledare
vid egna kund- eller
personalaktiviteter.
Inbjudan till nätverksmiddag
under säsongen.
Medverka i samtliga
nätverksträffar inom
Luleå Hockey.
Särskilda informationsträffar
vid egna arrangemang i Coop
Norrbotten Arena.

Berättigar till
Luleå Hockey Bronspartner.

Berättigar till
Luleå Hockey Silverpartner.

Berättigar till
Luleå Hockey Guldpartner.

UPPLEV
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PRODUKTER

Matchsponsor
10 000:20 000:30 000:-

SDHL
Slutspel
Final 
•
•
•
•
•
•
•

Gåva från lagkapten på isen inför nedsläpp
Speakertext
Film i mediakuben, max 10 sekunder, visas minst 7 ggr
Exponera 3 flaggor utanför arenan
Exponering på alla ställen där matchen annonseras
Utse Luleå Hockeys bästa spelare och dela ut priset
Reklamutlägg i loger och loungeplan

Matchsponsor

Tillägg
• Monter
2 500:• Nyttja isen i periodpaus
2 500:-/paus
• Reklamutlägg (stolar i arenan och restauranger)
5 000:-

Digitalsarg

Sarg
Digital sarg Kat 1

10 000:-/10 sek.

Digitalt 2:a band Kat 2. 24 lm 

20 000:-/10 sek

Mediakub				
Digitalt 2:a band

Videoskärm inkl ljud 4 sidor Kat 1
10 sek film
Hela SDHL

1 500:-/match
10 000:-

Hörnskärm Kat 3 

40 000:-/10 sek

Undre skärm Kat 2 	

20 000:-/10 sek

Topbanner Kat 1

10 000:-/10 sek

Övrig exponering
i Mediakub

Mediakub
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Powerplay

10 000:-

Box play 

10 000:-

Första målskytt. Speakertext, ge gåva på isen

30 000:-

Publiksiffra

10 000:-

Resultattavlor Kat 1
Två digitala skyltar, en på vardera kortsidan samt
logga på mittuppslaget i matchprogrammet

10 000:-

Trappuppgångar Kat 2
Digital exponering per sekund
20 000:-/10 sek

11 trappuppgångar

Resultattavlor

Exponeringen syns 30 minuter före nedsläpp
till 15 min efter slutsignal. Det innebär att
exponeringen syns ca 70 ggr/match

Digital skylt Fans Bar Kat 1
Digital skylt som syns i TV 

10 000:-/10 sek

Trappuppgångar

Matchpuckar
Matchpuckar
6 st
Hela säsongen

1 000:4 000:5 000:-

Annons i matchprogram
Annons i matchprogram.
Digital skylt Fans Bar

Baksida
20 000:Helsida
10 000:Halvsida
7 000:Kvartssida
5 000:Mittuppslag modulannons
5 000:-

Matchprogram

Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent

Säsongskort

Säsongskort
Säsongskort SDHL inkl slutspel

2 500:-

UPPLEV
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SAMHÄLLSBYGGARE

SKÄNK DINA
SPORTPRYLAR!

#7 Jan
Sandström

Mer än bara
Luleå Hockey förknippas
förstås i första hand med
A-lagens matcher. Men
klubben är så mycket mer.
– Vi vill vara en positiv kraft
för utvecklingen av ett
attraktivare Norrbotten,
konstaterar Stefan Enbom,
vd, Luleå Hockey.
Luleå Hockey syns ständigt i medierna och fokus ligger förstås
oftast
på ishockeyn, men faktum är att klubben är mer än seriespelet för
herr- och damlaget.
Luleå Hockey är inte minst en enormt stor ungdomsverksamhet
där 450 unga tränar och utbildas i dels ishockey men också i hur
man är en positiv och stöttande lagkamrat. Hela 12 miljoner satsas i
ungdomsverksamheten och det är mer än vad många andra idrottsklubbar omsätter totalt sett, vilket säger en del om hur stort engagemang klubben har för ungdomsverksamheten.

nade
dig som vill bli av med din begag
På torsdag finns det möjlighet för
y tillsammans med Norrbottens Media
idrottsutrustning när Luleå Hocke
Gör som
Luleå.
i
teket
Sporto
åt
rylar
och Vinter samlar in ytterligare sportp
ing du inte längre behöver till Sporto
Luleå Hockey: skänk idrottsutrustn
ut likt böcker på ett bibliotek till den
teket - så att dessa sedan kan lånas
nu är sommarsporterna hetast!
som vill testa en idrott. Och du, just
Norrbotten Arena, Luleå.
Var: l insamlingskärl utanför Coop
g den 16 april.
När: Från kl 10.00-18.00 på torsda
att testa sin favoritidrott.
Varför: För att fler ska få chans

SPORTOTEKET
I

S

A

I
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Stefan Enbom, vd, Luleå Hockey:
– För oss är det självklart att vi ska vara en del av det ansvarstagande föreningslivet i länet. Vi ska stötta och utbilda de som vill
ägna sig åt ishockey, killar och tjejer med olika förutsättningar ska få
den chansen. Därför stöttar vi också andra föreningar på olika sätt
för att idrotten ska utvecklas i hela länet. Men också initiativ som till
exempel Sportoteket i Luleå där alla som vill får låna utrustningar för
att kunna testa sin favoritsport.
– Luleå Hockey ska vara en positiv kraft i samhället. Vi ska jobba
nära skolan och stötta verksamheter som hjälper människor. Vi vill
bidra till att skapa ett ännu attraktivare Luleå och Norrbotten. Vi tror
att vi kan bidra på många olika sätt, ibland genom att låta spelare
besöka barnsjukhuset, ibland genom att hjälpa andra genomföra
attraktiva event. Vi vill gärna vara ambassadörer och även positiva
förebilder. Det är viktigt för oss, säger Enbom.
– Det känns bra att vi kan stötta viktiga samhällsfunktioner, vi
har bland annat sponsrat bland annat Kvinnojouren och Tjejjouren i
Luleå med ekonomiskt bidrag. I deras arbete med kvinnor och barn
som utsätts för våld. Vi kan hjälpa till på många olika sätt. Vi deltog
nyligen också i Omsorgens dag där vi besökte funktionshandikappade och spelade hockeyspel, dansade och sjöng. Vi var bara med
och deltog, men det skänkte glädje och gemenskap. Vi måste bjuda
lite på oss själva också.

ett hockeylag

Hallå
där…

YVONNE STÅLNACKE,

KOMMUNALRÅD, LULEÅ KOMMUN,
hur värderar du Luleå Hockeys betydelse för Luleå kommun?
– Stort. Det är självklart en styrka för staden
att vi har två elithockeylag som representerar
staden och länet på ett positivt sätt på riksplanet och även ute i Europa. Det finns ett
värde i enbart det faktum att ”Luleå” syns i
medierna tre gånger i veckan under säsong
då matcherna skapar medieutrymme. Därför
är det också glädjande att vi nu även kan ha
nytta av basketklubbarnas framfart via namnbytet till Luleå Basket och BC Luleå.
– Luleå Hockey har i stort också del i vårt
arbete att skapa ett attraktivt Luleå för alla
oss som väljer att bo här.
Hur menar du då?
– Det är en del av vår vardag att kunna njuta
av elitidrott i stadens arenor, här kan vi som
stad i dag erbjuda både herr- och damidrott
av högsta elitklass i både basket och ishockey. Det bygger förstås ett värde för alla
oss som är intresserade av idrott, men också
ett värde för alla unga som vill hålla på med
en idrott.
– Vi får här även en stark ungdomsverksamhet som är positiv för staden. Och det
här kan vara en faktor som underlättar för
oss när vi ska locka fler att flytta hit. Vi ser
från staden mycket positivt på att klubben
också engagerar sig bredare i olika projekt.
Sportoteket är bara ett exempel. Det känns
väldigt bra att det finns ett grundläggande
engagemang och en vilja att utveckla sin roll
även framåt från klubbens sida. Vi har en bra
dialog och ser Luleå Hockey som en stark
spelare för att bygga ett bättre Luleå.

UPPLEV
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LOGER

Loge

En VIP-loge ger dig:
• Möjlighet att bjuda in kunder och anställda i en avslappnad
och spännande miljö.
• Tillgång till en sportig miljö med elitmatcher i SHL och
Riksserien.
• Tillgång till samtliga VIP-ytor i Coop Norrbotten Arena.
• Tillgång till Luleå Hockeys unika affärsnätverk av sponsorer.
• Konferensmöjligheter i logen.
• Logen kan nyttjas även icke matchdagar för exempelvis
konferenser, möten, arbetsrum etc.
• Tillgång till teknik, internet etc.
• Exponering i Coop Norrbotten ArenArena, både fast expo
nering och digital exponering.
• Möjlighet att se övriga event - konserter mm - från logerna
till bästa möjliga pris.
• 1 st fast parkering med motorvärmare.
• I arenaservice ingår städning av loge, förbrukningsmaterial, etc.
Loge 6 platser: 
202 000:(Hyra loge 60 000:-, Arenaservice, 17 000:-,
Säsongskort loge 60 000:-,
Fast exponering 25 000:-, digital exponering 40 000:-)
Loge 8 platser: 
261 000:(Hyra loge 70 000:-, Arenaservice, 21 000:-,
Säsongskort loge 80 000:-,
Fast exponering 25 000:-, digital exponering 65 000:-)
Ovanstående priser är exklusive moms.

Reklamplatser
ovanför loge
LED-belyst skylt ut mot arenan*
Säsong

25.000:-

* Tillverkningskostnad av skylt tillkommer
Ovanstående priser är exklusive reklamskatt 7,65%.

EM Bastuloge matchkväll
Med plats för 10 personer inkl. badrock, handduk.
Vardagar
Helg

UPPLEV

11 000:-

Derbymatch 

+ 5 000:-

Extra person

1 000:-

Ovanstående priser är exklusive moms.
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16 000:-

VIP

VIP-loungebord
VIP-loungebord inkl. VIP-access*.
New Wave Lounge
Buffé, säsongskort, VIP-access
inklusive slutspel

25.000:-/plats

Ponto Lounge
Buffé, säsongsplats, VIP-access
inklusive slutspel

25.000:-/plats

Uppgradering enskild match till supé
Extra gäst 

295:-/plats
680:- (derby 840:-)

Buffé ingår endast på SHL-matcher.
VIP Mingel Ponto Lounge 
19 000:-/plats
Sittplats på kortsidan plan 4 och VIP-access*
inkl slutspel. Få tillgång till nya VIP mingel ytan på
Ponto lounge och en sittplats på kortsidan rakt
ovanför LuleåFans. Du har även tillgång till alla
övriga VIP ytor i arenan.
* Tillgång till alla Coop Norrbotten Arena VIP-ytor, logeplan
och loungeavdelningar samt barer och möjlighet att mingla
med andra Luleå Hockey-partners.
Ovanstående priser är exklusive moms.
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ARENA

Mediakub				
Videoskärm inkl. ljud 4 sidor
10 sekunders film som visas minst 7 ggr/match
Film hela SHL
Hörnskärm, digital, 4 sidor, per sekund

7.000:105.000:Offert

Undre skärm, digital, 4 sidor, minst 5 sek 	

20.000:-/sek

Topbanner, digital, minst 5 sekunder
Jul- och ev. slutspelshälsning i topbanner

11.000:-/sek
3 500:-/st

Övrig exponering
i Mediakub
Powerplay. 5 sekunders spot i samband
med LHF PP

52.500:-

Boxplay. 5 sekunders spot i samband
med LHF BP

42.000:-

Repriser. Logga i samband med att repriser visas

65 000:-

Kommande hemmamatch presenteras.
4 ggr per match 5-10 sek

20 000:-

Första målskytt. Speakertext, logotyp på
mediakub, ge gåva på isen

85 000:-

Publiksiffra. Presentation av kvällens
publiksiffra, speakertext, film på mediakuben

37 000:-

Handikappläktare
Per styck vån 1 eller 3			
Möjlighet att vara namnsponsor till
de olika handikappläktarna 

Våning 3
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Våning 1

40 000:-

Sarg
Alla SHL-matcher sänds i TV
TV-sida 3 lm kortsida*

135.000:-

TV-sida 3 lm långsida*

105.000:-

Sekundärsida 3 lm*
Digitalsarg tot. 130 sek, min 5 sek

55.000:8.500/sek

Utsida sarg TV-sida belyst 3 lm*

65.000:-

Utsida sarg sekundärsida 3 lm*

20.000:TV-sida långsarg

Digitalt andra band TV-sida 4x6 lm per sekund
Minimum 5 sekunder av 150 sekunder
6 lm
24 lm (4x6 lm)

4.000:-/sek
12.000:-/sek

* Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent

TV-sida kortsarg

Sekundärsida sarg

Digitalsarg

Utsida sarg

Andra band hörn

Andra band

UPPLEV
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ARENA

Sektionssponsor
Beroende av antal platser

Offert

Namnrätt barer
och utrymmen
Namnge bar/utrymme

105.000:-

Exponering mot arenan

160.000:-

Digital skylt vid Fans Bar
Digital skylt som syns i TV
min 5 av 100 sekunder

5.000:-/sek

Namnrätt Arena
B-hallen, C-hallen och D-hallen
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150.000:-/st

Resultattavlor/
resultatservice
Två digitala skyltar, en på vardera kortsidan samt
logga på mittuppslaget i matchprogrammet

70.000:-

Film på resultattavlorna

40.000:-

Framkant scen
Exponering mot arenan

75.000:-

Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent

Spelarbås/
utvisningsbås
Spelarbås, TV-sida
Utvisningsbås

100.000:75 000:-

Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent

Plexiglas
Nedre del plexiglas TV-exponering

160.000:-

Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent
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ARENA

Trappuppgångar
Digital exponering per sekund
11 trappuppgångar minimum
5 sekunder av 150 sek

10.000:-/sek

Exponeringen syns 30 minuter före nedsläpp
till 15 min efter slutsignal. Det innebär att
exponeringen syns ca 70 ggr/match

Skyddsnät
Båda kortsidorna, arenans största exponeringsytor 200.000:-

Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent

Trappsteg
Trappsteg läktare, exponering
på vart tredje trappsteg

80.000:-

Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent

Björntäcket
Björntäcket är ca. 3 x 3 m och tre sidor
syns ut i arenan

Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent
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110 000:-

Ismaskin
105.000:-/st

Ismaskin (minimum 2 st)

Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent

Kiosk
3 annonsörer per kiosk.
Denna exponering syns vid alla arrangemang
i arenan.
15.000:-

Per kiosk och annonsör

Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent

Powerbreak
Presentation i topbanner på mediakuben
med möjlighet att synas på utrustningen
som syns på isen.
Powerbreak

70.000:-

Powerbreak

Restaurang TV
Reklam i 52 st TV-apparater i vår
restaurang lunchtid.

4.000:-/två veckor

Restaurang TV / Matchinfo intern tv

UPPLEV
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ARENA

Hyra av monter i entrén
Presentera ert företag och produkter på ett informativt
bra sätt i de publika utrymmen vi har i entrén och under
läktaren.
7.500:-

Endast monter
Inkl. film i mediakuben

12.500:-

På isen
Puckleverans (utförande efter kundens
önskemål)
90 000:-

Reklam i entrén
Klä in pelare, per st

18.000:-

Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent

Nyttjande av is
i periodpauserna
Genom att underhålla publiken får ni en bra exponering
av ert varumärke. Under 3-5 minuter har ni möjlighet att
trollbinda publiken.
Enstaka match

6.000:-

Arena TV LHF Live
• Inför starten av varje programsegment rullar en preroll
med sponsorer av LHF Live.
• Prerollsen kommer bland annat att köras i samband med
spelarintervjuerna för maximal exponering.
• Som bonus täcker en säsongs sponsorskap även de
LHF Live som direktsänds på webben i samband med
nyförvärv som presenteras under försäsongen
LHF Live presenteras av 4 företag + matchsponsor
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50 000:-

EVENT

Matchsponsor
SHL

35 000:-

SM-slutspelet

40 000:-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gåva från lagkapten på isen inför nedsläpp
Speakertext
Film i mediakuben, max 10 sekunder, visas minst 7 ggr
Exponera 3 flaggor utanför arenan
Exponering i digitala skyltar i foajé 1080 x 1920 pxl
9 sek (6 st)
Exponering på alla ställen där matchen annonseras
Dela ut pris till matchens lirare i Luleå Hockey
Reklamutlägg i loger och loungeplan
Intervju i studio LHF Live
Preroll för LHF Live

Matchsponsor

Tillägg
• 2 st monterplatser i arenan eller på logeplan
5.000:• Nyttja isen i periodpaus
2.500:-/paus
• Reklamutlägg (stolar i arenan och restauranger)
5.000:• Egen maskot
2.000:• Minimässa
Offert
• Biljetter/restaurangplatser/konferenser/
specialarrangemang
Offert
• Derby
+ 5.000:-

Företagsmatch

Företagsmatch
Årets match, utmana era kollegor/kunder. Ni är
hockeyproffs för en dag.
Matchintro med björngapet, domare, sekretariat och
utrustning. Matchbiljetter och förtäring bokas separat och
ingår ej.
• Förmatch för 22 spelare
26.000:• Tillägg för spelare utöver 22 (max 32 utrustningar) 1.500:• Hyra utrustning icke matchdag
10.000:(10 utespelare + 2 målvakter)
500:-/extra utr.

Företagsmatch, låneutrustning

Säsongskort
Grundspelsmatcher SHL och SDHL samt ev. slutspel
inkl. VIP-paket (parkering, kaffe och bulle).
Sektionerna B, C, E, F och G

9.500:-

Sektion D södra sidan

11.500:-

Sektionerna J, K, L, M, O och P norra sidan

10.000:-

Sektion N norra sidan

12.000:-

UPPLEV
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DRÄKTREKLAM

A-lag
Här syns ert varumärke rikstäckande tillsammans med
andra starka varumärken.
Offert

A-laget

Damlag
Luleå Hockey satsar fokuserat på att utveckla
damverksamheten. Samarbetet med Munksunds lag
i SDHL som nu blir LHF-MSSK är bara en början. Vi
vill utveckla norrbottniska talanger och utmana de
bästa även på damsidan. Målet är att bygga långsiktig
framgång tillsammans med engagerade partners. Är du
en av dom?
Damer SDHL. Se separat produktguide
Damlaget div 1. Exponering på matchtröja

20.000:-

Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent

Juniorer
Här syns ni på framtidens hockeyidoler.
Exponering matchtröja
(J20, J18 eller J16)

20.000:-/lag

Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent

Ungdomsakademi
Stöd vårt ungdomsarbete genom LHF Ungdomsakademi.
Akademi kommer att exponeras på gemensam sponsortavla i
Coop Norrbotten Arena, JIAB-hallen och B-hallen
Exponering på skylt i B-hallen och på ett
ungdomslag

10.000:5.000:-

Exponering på ett ungdomslag
Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent

Björnsponsor LHF Unga
Dräkt juniorlag, 2 st sargplatser på 6 lm
i B-hallen, medlem av LHF Ungdomsakademi.

40.000:-

Förutom alla som besöker B-hallen och ser exponeringen
så TV-sänds alla juniormatcher via Live Arena.
Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent
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Annons i matchprogram

LHF-kalendern

Annons i matchprogram, trycks 3 000 st/match.

Luleå Hockeys årskalender som trycks i 2500 exemplar.
22.000:-

8 platser per st
Baksida
Helsida
Halvsida
Kvartssida
Åttondelssida
Utbytbar sida
Mittuppslag/st. 4 st	
Matchpuckar/st.
2 st varje match
Matchpuckar är två
annonser på mittuppslaget
i matchprogrammet
Matchpuckar 6 st
Matchpuckar 12 st

70.000:45.000:27.500:15.000:8.500:+ 20%
22.000:-

4 567

fEBRUARi
2011
HUVUDsPONsO

4

5

Ansgar
Anselm

8

9

Berta
Bert
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Franciska
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Yngve
Inge
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Evelina
Evy
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Sigfrid

16

Julia
Julius
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Alexandra
Sandra

18

Frida
Fritiof

19

Gabriella
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luleå - Brynäs

7

södertälje - luleå

21

Hilding

22

Pia
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Torsten
Torun
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6

7

11
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18
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4
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5

5
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MåNDag TisDag

21

8

17
24

Mattias
Mats

25

Sigvard
Sivert

26

Torgny
Torkel
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9

8

4
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3
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Vivianne

2

1

3

2

Alla hjärtans dag

6

Valentin

Agne
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52
1
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ONsDag TOrsDag
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7

6

Agata
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5
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söndag

lördag

Fredag
Disa
Hjördis

3

2
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1
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6
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2

3

28

1

13

Lage

27

djurgården - luleå

8

luleå - skellefteå
Timrå - luleå

28

Maria

1

4

3

2

6

5

9

COOp arena

7

M at C h s p O n s O r L ä k a r j o u r e n

2.500:-

8

11
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9

12

13
1/2
7/2

22 år
simon Hjalmarsson
år
Pierre Johnsson 27

10

#41 THOmAs RAffL

#44 JANNE NiiNimAA

11.000:20.000:Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent

Reklam på lösbiljetter
Baksida

70.000:-/säsong

Reklam på
halva potten lotter
Presentation av vinstnummer, speakertext,
logotype på mediakub och på lott

55.000:-/säsong

Nr:

10 /11

T

LULEÅ HOCKEY

Halva
Potten
Nr:

r yck frihet!
Halva Potten
Vi hjälper dig

med saker
som vi är bra
En spelare vinner 50%brevp
avapper
dagens
spelomsättning.
på,
,

fakturor, foldra
till exempel
visitkort, korres
r, broschyrer,
tare och annat
affischer och
pondenskor
i större forma
t, kuvert,
mappar. Eller
och stora uppla
Kort sagt perioden
Dragning förrättas t.
Försäljningstid: 2009-09-26 - 2010-04-20.
roll-ups, trotto
så tryckeoch
gor. Det kallarunder andra
r vi det mesta
arpravi tryckf
i högtalare och
på mediakuben
samt
du kan behöv
rihet.
Lotteriets föreståndare Staffan Björkén. 0920-20 17Ring
85. 0920-kungörs
24 77
a i både små
och prata
www.luleahockey.se
Mats Garbo på LHF:s90hemsida,
med Ander
Lotteriets kontrollant Ove Lestander. 0920-303 76.
m eller Bo
s Marklund,
Sundb
behöver veta Vinst avhämtas
påerg
LHF:s
kansli
Lotteriet beviljas av Luleå kommun Fritidsförvaltningen.
så
berätt
om trycksaker.
ar de allt du
efter dragning.
Tillståndsdatum 2009-07-07. Diarenr: LT 2009:07 Välkommeninom 1 månad
till oss på Luleå
Grafiska!
Fabriksv

20 kr

ägen 14, 972
54 Luleå •
Tel 0920-24
77 90 • www.lu
legrafisk

a.se • info@lul
egrafisk

a.se

Reklamskatt tillkommer med 7,65 procent
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Digital fasadskylt
Varje vecka exponeras ditt budskap för 20 000
arenabesökare och 92 960 förbipasserande, totalt når
du 112 960 personer varje vecka.
Film i mittsektion, format 288 x 170 pxl (4,6 x 2,72 m):
10 sekunders reklambudskap, slingan max 150 sek lång.
Per vecka	

4.000:-

Per månad	

12.800:-

Per kvartal	

33.600:-

Per halvår	

57.600:-

Per år	

96.000:-

Digitala skyltar i
huvudentré.
Vi har 6 st stående digitala skyltar som är igång så
fort arenan är öppen. Arenan besöks av c:a 20 000
människor varje vecka.
Pris 

5 000:-/ 3 sek och år.

Digitala skyltar
ovanför kiosk.
Vi har 4 st liggande digitala skyltar som är igång så
fort arenan är öppen. Arenan besöks av c:a 20 000
människor varje vecka. Skyltarna är placerade ovanför
stora kiosken i huvudentrén.
Pris 	
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20 000:-/ 10 sek och år.

LHF WEBB

www.luleahockey.se

Statistik hemsidan 2014/2015
• 5,5 miljoner sidvisningar
• 680.000 videouppspelningar
• 90.000 unika besökare/månad
Annonsplatser
1

Toppbanner

2

Sidobanner

3

Sidobanner

4

Banner 220x220 pixlar

5

Banner 460x220 pixlar

6

Banner 940x110 pixlar

Banners inne på våra undersidor
• 220 px bredd – ingen egentlig begränsning på höjd
Exempel:
• LHF-unga och deras sidor med spelschema för J18 & J20
• Lunchmenyn
• Vår historik
• Inför matchen (text & video inför varje match).
Kan delas upp med laguppställningen som släpps lunch på matchdagar
Splash till besök av vår framsida
• Storlek enligt överenskommelse
Video
• Vanliga reklamfilmer som visas innan våra webbTV-inslag
• Luleå-TV sponsras av ”företaget” inför varje webbTV-klipp
• LHF Live sponsras av (4 företag + matchsponsor) inne i arenan och när vi kör
våra livesändningar med t.ex. spelarvärvningar offseason.
• Facebookfrågan/presskonferenser kan döpas om eller
presenteras i samarbete med ”företaget”
• Pressvägg egna intervjuer (allt som inte sker 2 timmar före match till 1,5 timme
efter match)

Är ni intresserad av att synas på vår hemsida? Kontakta oss så lämnar vi en offert.

UPPLEV
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LHF MARKNAD

MARKNAD.

Luleå Hockeys lag på marknadssidan är
redo att möta just dina önskemål och behov.
Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss.

JOCKE DARHAMMAR

STEFAN ENBOM

VD
0920-52 82 01
stefan.enbom@luleahockey.se

ANDREAS SELBERG

Säljare
0920-52 82 26
andreas.selberg@luleahockey.se

HANS HUCZKOWSKI

Säljare
0920-52 82 24
hans.huczkowski@luleahockey.se

LENA BÄCKSTRÖM

Biljettansvarig företag
0920-52 82 07
lena.backstrom@luleahockey.se
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Marknadsadm
0920-52 82 25
jocke.darhammar@luleahockey.se

TARJA KEISU

Säljare
0920-52 82 22
tarja.keisu@luleahockey.se

IDA-MARIE HENRIKSSON

Privatmarknadsansvarig
0920-52 82 23
ida-marie.henriksson@luleahockey.se

