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Innebandy är den tredje största sporten i Sveri-
ge sett till utövare, och ni har nu möjlighet att 
exponera ert företag tillsammans med Örebro 
Innebandy.

När ert företag väljer att profilera sig med      
Örebro Innebandy, får ni en mängd olika möj-
ligheter till att marknadsföra just ert företag. 

Vi har en mängd olika partnerspaket att erbjuda, 
och skulle ni inte finna något som faller er i sma-
ken, skräddarsyr vi ett tillsammans med er. 

Skulle ni även vilja bli partner åt vårt damlag, 
kontakta oss så löser vi det.

Reklamskatt (8%) och produktionskostnader 
tillkommer.

Vill du bli partner till Örebro Innebandy?
Kontakta vår marknadsansvarig.
Johan Lundh
070 547 93 99
johan.lundh@orebroinnebandy.se

ARENAREKLAM
Med en skylt i Idrottshuset får ni utmärkta exponeringsmöj-
ligheter under samtliga hemmamatcher säsongen 17/18.

SARGREKLAM
Exponera ert företag via en reklamskylt på sargen vid 
samtliga hemmamatcher säsongen 17/18.

GOLVREKLAM
Exponera ert företag via en reklamskylt på spelplanen vid 
en match under säsongen 17/18. 

1 x 3 m - 6000 KR             1 x 2 m - 5000 KR

Detta ingår när ni köper en reklamplats i Arenan:
• Reklam på en vepa på kortsidan av spelplanen.
• Två årskort

Detta ingår när ni köper en reklamplats på en sargbit:
• Reklam på sargbit 0,5 x 2,5 m.
• Två årskort

Detta ingår när ni köper en reklamplats på spelplanen:
• Reklam på golvet 1 x 3 m.

8000 KR

5000 KR

2011-KLUBBEN
2011 bildades Örebro Innebandy och således skapades 
2011-klubben. Detta är ett uppskattat val både hos företag 
och privatpersoner.
Detta ingår när ni väljer 2011-klubben:
• Två t-shirts 2011-klubben.
• Namn på hemsidan. 
• Klistermärke 2011-klubben.
• Två 2011-klubbkort (Entré inkl. fika vid varje hemmamatch).

2011 KR



Om ni väljer att exponera ert företag via reklam på vepor alternativ sarg i arenan, då har ni tre olika 
möjligheter. Antingen väljer ni reklam på en vepa, och då finns 1 x 3 m samt 1 x 2 m, eller så väljer ni att 

köpa en sargbit för att exponera ert företag och då är det måtten 0,5 x 2,5 m som gäller.

Här nedan visar vi upp de olika alternativen vi har att erbjuda.

När det kommer till sociala medier så ligger 
Örebro Innebandy i framkant i innebandyvärl-
den när det gäller att marknadsföra sig genom 
de sociala kanalerna. Antalet följare ökar 
successivt för varje dag som går och vi hoppas 
att kunna nå nya höjder under kommande sä-
song. Ni finner oss under orebroinnebandy på 
Facebook, Twitter och Instagram.

1774 följare

679 följare
1296 följare

SPELARROLLUP
Ert företag exponeras på en valfri spelarrollup som står i 
entrén under samtliga hemmamatcher.
Detta ingår när ni väljer att köpa en spelarrollup:
• Rollup med valfri spelare. 

4000 KR

MATCHPROGRAM
Ni får möjlighet att exponera ert företag i matchprogram 
som delas ut vid varje hemmamatch och innehåller aktuellt  
redaktionellt material. Du kan välja 1/4 sida, 1/2 sida eller 
1/1 sida.
Detta ingår när ni köper reklam i matchprogram:
• Reklam i matchprogram.

1/4 sida - 2000 KR
1/2 sida - 3000 KR

1/1 sida - 5000 KR



Här till höger presenteras de olika 
partnerpaket som vi har att erbjuda för 
säsongen 2017/18.

BRONSPARTNER

SILVERPARTNER

GULDPARTNER

HUVUDPARTNER

• 1 x 2 m arenareklam.
• Spelarrollup.
• Reklamplats på hemsidan.
• Stolt Partner-klistermärke. 
• Två VIP-årskort.

• Reklamplats i matchprogram vid samtliga hemmamatcher säsongen 17/18.
• En plats för företagets logga på bröstet/axlarna/ärmarna på matchkläderna. 
• 1 x 3 m arenareklam.
• Reklamplats på hemsidan.
• Stolt Partner-klistermärke.
• Tre VIP-årskort.

• 1 x 3 m arenareklam.
• Matchssponsor vid två matcher inkl. reklambudskap i högtalarna.
• En plats för företagets logga på byxorna alternativt ryggen/magen.
• En sargreklam (0,5 x 2,5 m).
• Företagets logga på backdrop.
• Plats i matchprogram vi samtliga hemmamatcher säsongen 17/18.
• Reklamplats på hemsidan och sociala medier.
• Stolt Partner-klistermärke.
• Fyra VIP-årskort.

• Företagets logga på magen på matchtröjorna i hela föreningen.
• Företagets logga på föreningens samtliga kläder (matchställ, träningsställ, 
overaller, jackor etc.).
• 1 x 3 m reklam i arenan.
• Golvreklam 1 x 3 m.
• Två sargreklamer (0,5 x 2,5 m).
• Företagets logga på backdrop.
• Plats i matchprogram vid samtliga hemmamatcher säsongen 17/18.
• Matchsponsor vid tre hemmamatcher.
• Reklamplats på hemsidan och sociala medier.
• Stolt Partner-klistermärke.
• Fem VIP-årskort.

10 000 KR

20 000 KR

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO

30 000 KR

Välj det paket som passar bäst för just ert 
företag, om ni önskar ytterligare alternativ går 
det självklart att ordna.



BOXPLAY-PARTNER
Ert företag presenteras vid varje boxplay. Gäller samtliga 
hemmamatcher under säsongen 17/18.

MATCHBOLL-PARTNER
Ert företag presenterar matchbollen inför varje match. 
Gäller samtliga hemmamatcher under säsongen 17/18.

MATCHPARTNER
Exponera ert företag genom att vara matchpartner på valfri 
hemmamatch under säsongen 17/18.

Detta ingår när ni blir boxplay-partner:
• Reklambudskap vid varje boxplay.
• Två årskort.

Detta ingår när ni blir matchboll-partner:
• Reklambudskap i samband med första tekningen i varje period.
• Två årskort.

Detta ingår när ni är matchpartner:
• Presentation innan varje period.
• Möjlighet att exponera ditt företag med vepor och banners i arenan.
• Utse matchens lirare i båda lagen.
• Tillgång till VIP:en under hela matchen.

5000 KR

5000 KR

5000 KR

POWERPLAY-PARTNER
Ert företag presenteras vid varje powerplay. Gäller samtliga 
hemmamatcher under säsongen 17/18.
Detta ingår när ni blir powerplay-partner:
• Reklambudskap vid varje powerplay.
• Två årskort.

5000 KR

KLAPP-PARTNER
Ert företag exponeras på klappor som ligger på varje stol i 
arenan innan valfri match under säsongen 17/18.
Detta ingår när ni blir klapp-partner:
• Reklambudskap på klapporna. 
• Tillgång till VIP:en under aktuell match.

10 000 KR



Känner ni att det är på matchkläderna som ni 
skulle vilja exponera företaget så har vi själv-
klart lösningen för det. Här bredvid presente-
rar vi det som erbjuds på matchkläderna. 

Skulle ni vara intresserade av flera platser på 
kläderna, kontakta oss så löser vi det.

MATCHTRÖJA FRAMSIDA

MATCHTRÖJA BAKSIDA

SHORTS FRAMSIDA

SHORTS BAKSIDA

EKENGREN

91
10 000 KR

HUVUDPARTNER

91

7000 KR

7000 KR 7000 KR

7000 KR 7000 KR

7000 KR

= SILVERPARTNER
    (7000 KR)

10 000 KR

10 000 KR

10 000 KR

10 000 KR

7000 KR

91





PARTNERBROSCHYR

Idrottshuset, Eyragatan 1, 702 25 Örerbro
Organisationsnummer: 802459-8230

Bankgiro: 5055-3387
E-post: info@orebroinnebandy.se

Hemsida: www.orebroinnebandy.se


