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STOCKHOLM BEHÖVER TVÅ
STORLAG I HOCKEY
är jag för tre år
sedan tackade ja
till att bli ny VD
för AIK Hockey
var det många
som undrade om jag visste
vad jag gav mig in på. Flera
som tyckte att jag underskattade utmaningen det
innebar att vara med och
leda en klubb av den här
kalibern. Dessutom med ett sportsligt utgångsläge
som tycktes svårare än någonsin tidigare. Det är
kanske ett sätt att se det, tänkte jag.
Ett annat sätt, det som gjorde att jag trots allt
bestämde mig för att anta utmaningen, är att AIK
Hockey är något som engagerar och där möjligheterna är större än svårigheterna. Enligt en nyligen
genomförd undersökning framkom att AIK är Sveriges starkaste idrottsvarumärke. Med det följer att
många människor ur alla delar av samhället känner
starkt för allt som har med klubben att göra. När
det går bra för AIK får det således positiva effekter för många människor, när det går sämre blir
det frustrerat. För mig personligen är det just däri
möjligheten ligger. Ett varumärke som engagerar så
många kan åstadkomma väldigt mycket positivt i de
breda samhällslagren.

Jag är också övertygad om att Stockholm är tillräckligt stort för att ha två storlag i högsta serien.
Vi drar helt enkelt varandra genom en växelverkan.
Därigenom skapas den dynamik som krävs för att
öka intresset för hockey i hela landet. Både i fråga
om publik och utövare. Vi har tidigare sett det ske
inom fotbollen, nu är det vår tur.
Förutsättningarna är tuffa, det ska erkännas.
Till skillnad från många andra klubbar har vi inget
ägande i vår hemmaarena vilket gör att vi måste
vara kreativa och hitta fler intäktskällor. Vi har heller inte samma fördelar som på många andra orter
av det lokala engagemanget från näringsliv och
politiker som stödjer ”bygden”. Men efter ett antal
turbulenta år har vi äntligen börjat få riktigt bra
struktur i organisationen. Vår långsiktiga plan både
beträffande ungdomsverksamheten och satsningen
på ett topplag som kan ta sig tillbaka till högsta
serien börjar ge resultat. Det gör att jag tror på en
ny storhetstid för Stockholmshockeyn. Tillsammans
med partners, sponsorer och supportrar kan vi
åstadkomma betydligt mer än det som utspelar sig
på isen. Det är min förhoppning att du som läser
detta vill vara med och fortsätta bygga en ny era för
hockeyn.
Anders Olson, VD AIK Hockey
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AIK-STILENS FEM LEDSTJÄRNOR

AIK-STILEN – VÅR VÄRDEGRUND
I VARDAGEN

En riktig AIK:are visar alltid kamratskap gentemot idrottskompisar, oavsett ålder, nationalitet, etnicitet, religion,
kultur, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk
och psykisk förmåga.
En riktig AIK:are tar därför aktivt avstånd mot våld,
mobbning, rasism, droger, alkohol och dopning.
En riktig AIK:are ger alltid 100% på träningar och
matcher. Han/hon stöttar och hejar på sina kompisar
både i det egna laget och i andra AIK-lag.
En riktig AIK:are uppträder på ett schysst sätt gentemot
motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare.
En riktig AIK:are följer alltid reglerna och respekterar
domare och andra funktionärer.

IK-Stilen är en del av vår historia. Ordet stil
är positivt laddat och betyder ”ett riktigt
sätt att vara” eller ”ett riktigt uppförande”. AIK-Stilen är således en beskrivning av hur vi AIK:are förväntas uppföra
oss. Under vår mer än hundraåriga historia har vi,
genom AIK-Stilen, vunnit respekt hos motståndare,
publik, domare och andra som våra lag mött. Men
AIK-Stilen är en färskvara som hela tiden måste
planteras inom klubben för att överleva. Gör vi inte
det är risken stor att vi tappar vår historia och en av
de grundstenar vi vilar på.
AIK-Stilen finns till för att tydligt markera vår
ståndpunkt i kampen mot bland annat våld, mobbning, rasism, droger och dopning. Vi ska ta med oss
denna värdegrund in i vardagen, alltså till skolan,

arbetet, omklädningsrummet och ut på isen. Våra
spelare ska vara föredömen både bland skolkamrater och kompisar i övrigt.
Med det sagt så kommer AIK aldrig att vara nöjda. Vi måste hela tiden vara på tå och utveckla oss.
Man kan inte kopiera andra om man vill vara ledande, det gäller både på och utanför planen. Kom
gärna med synpunkter, idéer och förslag. Våga ge
konstruktiv kritik. Vi kan alltid lära oss av varandra.
AIK-Stilen är en förebyggande värdegrund som
visar att vi gör allt vi kan och mäktar med. Den
visar att vi bryr oss om varandra och att vi i AIK tar
vårt ansvar. Nu är det också upp till våra spelare,
ledare, supportrar och föräldrar att hjälpa oss i
kampen för det goda.
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DET ÄR A:ET I GNAGET
SOM GÖR DET
Bokstaven A i vårt klubbmärke står för Allmänna - att alla är lika och att vem som helst är välkommen. Vi anser
dessutom att bokstaven A står för Ansvar. Ansvar att hjälpa de som inte har samma förutsättningar.
AIK Hockey tar därför ansvar för att barn
och ungdomar kan finna trygghet i samhället - och ett sätt att göra det är att få folk
att bli mer involverade i ishockey. Och vi
gör detta på flera olika sätt.
Arbetet startar på vår träningsanläggning på Ritorp
där våra duktiga ledare varje dag tar hand om över
300 spelare. Där utbildar vi ungdomarna till att bli
bra ishockeyspelare - både på och utanför isen.

BARNCANCERFONDEN

AIK Hockey och Barncancerfonden har ingått i
ett större samarbete som utöver att samla in pengar
och sprida kunskap om barncancer går ut på att
hjälpa drabbade familjer att få en bättre vardag.
Detta görs bland annat genom inviter till AIK:s
hemmamatcher, men främst genom att våra spelare tar ansvar och blir en AIK-kompis till drabbade
barn och hittar på aktiviteter tillsammans med
barnen. Utöver det är Barncancerfonden matchvärd
vid ett tillfälle där familjer bjuds in till middag och
där barnen får agera sportreportrar, vara med i tävlingar på Hovets is under paus samt träffa spelarna
i omklädningsrummet efter matchen.
Föregående säsong samlad AIK Hockey in totalt
320 000 kr till Barncancerfonden via swish, auktioner av matchtröjor och biljettköp.

INTEGRATION PÅ RIKTIGT

Idén med projektet - INTEGRATION PÅ RIKTIGT
- sjösattes sommaren 2017 och på vintern arrangerade AIK Hockey en första isträning för ensamkommande. Ett projekt som startade tidigare på
säsongen där flyktingar blev inbjudna till att se sin
första hockeymatch och därefter fick frågan ifall
de ville testa att spela själva. Projektet fortsätter
löpande med inbjudningar till flera hemmamatcher
och fortsatt isträning.

ISHOCKEYNS DAG

Klubben är drivande i frågan att få fler unga tjejer
och pojkar att bli en del av hockeyfamiljen. I det arbetet var AIK Hockey medarrangör i Ishockeyns dag
som äger rum i Kungsträdgården. Dagen är fylld
av roliga aktiviteter och besökarna får bland annat
chansen att träffa spelarna från klubbens dam- och
herrlag.

SKOLPROJEKT

AIK Hockey besöker kontinuerligt skolor i Stockholm i hälsofrämjande syfte. Syftet är att få skolungdomar att intressera sig för idrotten och samtidigt bjuda in till AIK-familjen genom att bland
annat ge bort biljetter till lagets hemmamatcher.
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VISION: AIK HOCKEY SKA
ÅTER BLI EN LEDANDE
SVENSK ISHOCKEYKLUBB
Styrelsens uttalade mål är tydligt, AIK Hockey ska
ta sig tillbaka till SHL. Därefter ska vi succesivt
bygga en verksamhet som tillhör de ledande inom
svensk hockey med ambitioner att lyckas även i Europa. En fundamental komponent i planen är också
att utreda förutsättningarna för att få en modern
hemmaarena på plats – vilket är avgörande för både
AIK Hockeys långsiktiga expansion och identitet.

ETT VARUMÄRKE MED ENORM POTENTIAL

AIK är Sveriges starkaste idrottsvarumärke före
IFK Göteborg och Djurgårdens IF. Samtidigt är AIK
Sveriges största idrottsklubb med nästan 20 000
medlemmar och fler än 450 000 supportrar. AIK
Hockey är en av Sveriges mest framgångsrika och
traditionsrika Ishockeyklubbar med bland annat 7
SM-guld på meritlistan.
På ungdomssidan har klubben en lång tradition
att fostra ungdomar både på och utanför isen och
idag finns över 350 ungdomar knutna till klubben.
AIK Hockey är också en av Sveriges mest exponerade Ishockeyklubbar vad det gäller TV, dagspress,
digitala och sociala medier. Under säsongen 2016-
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2017 nådde vi hela 40 miljoner TV-tittare och hade
600 000 unika besökare på vår hemsida.
Sammantaget ger detta extremt bra grundförutsättningar för att AIK Hockey ska lyckas nå målen,
både vad det gäller den idrottsliga och affärsmässiga sidan av verksamheten.

SVERIGES BÄSTA TALANGUTVECKLING

För att säkerställa vår ekonomi, lagstruktur och
varumärke långsiktigt satsar AIK Hockey på att bli
en av de ledande Ishockeyklubbarna när det gäller
talangutveckling. När AIK spelade semifinal 2012
härstammade 65% av spelarna från AIK Hockeys
egna ungdomsled. Under kommande säsong kommer A-laget till 25% att bestå av spelare från de
egna leden. Inför säsongen 2019-2020 är målsättningen att 65% av spelarna åter igen ska vara
fostrade i AIK.
Strategiskt viktigt i denna satsning har varit att
säkerställa den tredje träningshallen vid Ritorpsområdet tillsammans med Solna Stad. Den stod färdig
i november 2017.

STRATEGISK INRIKTNING MOT UNDERHÅLLNING

AIK Hockey ska gå från att arrangera 60 minuter
ishockey till att erbjuda 240 minuter underhållning. Varje match ska vara en unik upplevelse där
underhållning och aktiviteter för publiken ska erbjudas redan innan matchstart. Produkten på isen är
viktig men den totala upplevelsen är ännu viktigare.

Därför ska AIK Hockey närma sig underhållningsindustrin i form av organisation, arrangemang och
utbud.
Kortsiktigt kommer mindre renoveringar och
ombyggnader av Hovet att genomföras för att öka
värdet för både publik och sponsorer. På längre sikt
är målet fortfarande att kunna arrangera matcher i
en modern arena där AIK Hockey kan skapa bättre
intäkter från mat och dryck, uthyrning av loger samt
av arenan till olika evenemang utöver ishockey.

EN RESULTATINRIKTAD SPONSORMODELL

Utgångspunkten i AIK Hockeys sponsormodell är
att relationer ska skapas där AIK Hockeys affärsnätverk är basen. Här får sponsorer möjlighet att
föra informella samtal, bygga relationer och nätverk
samt skapa affärsmöjligheter med AIK Hockey som
gemensam nämnare. Programmet för affärsnätverket innehåller bland annat frukostmöten, lunchträffar, seminarier och företagshockey. Målsättningen
är också att på ett affärsdrivande sätt koppla samman AIK Hockeys strategiska partners och sponsorer med AIK:s över 450 000 supportrar.
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ALLA SAMARBETEN ÄR UNIKA.
AIK Hockey har en partnerstruktur som passar både stora och små företag.
Tillsammans med dig skräddarsyr vi samarbetets inriktning och
innehåll utifrån dina möjligheter, syften och behov.

PARTNERSTRUKTUR
Välj produkter från vårt utbud av exponering, aktivering och
hospitality. Ditt totala engagemang avgör din partnernivå.

•
•
•
•
•
•
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Huvudpartner
Officiell partner
Premiumpartner
Partner 		
VIP
		
Utvald leverantör

850 000 kr
300 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
25 000 kr

SKRÄDDARSY DITT SAMARBETE.
EXPONERING

Sargreklam
• Plexiglas		
		
• Utsida sarg, hela rinken
• TV-sida klass 1		
• TV-sida klass 2		
• TV-sida klass 3			
• Konsumentsida

EXPONERING & HOSPITALITY
150
150
80
60
40
30

000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Mediakub
• 50/50-lotteriet			
150 000 kr
• Powerbreak			
75 000 kr
• 10s under perioderna		
50 000 kr
• Powerplay			
50 000 kr
• Boxplay			
50 000 kr
• AIK:s mål			
50 000 kr
• Matchens knatte			
35 000 kr
• Matchpuck			
35 000 kr
• Publiksiffra			
35 000 kr
• 20s i pauser och innan match 25 000 kr
LED
• 7 minuter		
• 4 minuter		
• 2 minuter		
Övrigt
• Ismaskin			
• Båspersonal		
• Annons i matchprogram		
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110 000 kr
80 000 kr
50 000 kr
120 000 kr
15 000 kr
15 000 kr

•

Matchvärdsskap			

HOSPITALITY
•
•
•
•

Säsongskort inkl. VIP		
VIP-biljetter		
VIP-paket, middag inkl. biljett
Företagshockey, 22 spelare
Extra spelare			

22 000 kr

11 500 kr
400 kr/st
595 kr/st
39 500 kr
1 595 kr/st

NÄTVERKANDE

AIK Hockey Business Network
• 1 st medlemskap, 1 år		

50 000 kr

Hockeyforum
• 1 st medlemskap 18/19		

15 000 kr

FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD
SEVVE SABERI
076-00 22 611
sevve.saberi@aik.se
NIKLAS ENLUND
073-93 99 561
niklas.enlund@aik.se

MATCHDRÄKT
AIK Hockeys matchdräkt placerar ditt varumärke i händelsernas centrum före, under och efter matchen. Du får
minst 52 tillfällen att synas inför 40 miljoner tittare. Priser enligt offert.
MATCHTRÖJA
• Axlar, fram
• Bröst, ovan
• Bröst, nedan
• Krage
• Mage
• Rygg, ovan siffror
• Rygg, nedan siffror
• Ärmar, ovan siffror
• Ärmar, nedan siffror
DAMASKER
• Fram

BYXA
• Fram
• Bak
• Revär
HJÄLM
• Fram
• Bak
• Sidor
MÅLVAKTER
• Benskydd och stöt

DIGITAL EXPONERING.
AIKHOCKEY.SE
Över 2,1 miljoner sidvisningar på ett år!
AIK Hockeys hemsida uppdateras dagligen med nyheter, intervjuer, videoklipp, reportage och artiklar
rörande AIK Hockey och dess verksamhet. Hemsidan är AIK-supporterns bästa källa för information och
navet i klubbens digitala plattform. På hemsidan publiceras allt som rör AIK Hockey.
SOCIALA MEDIER

Möjlighet att nå ut till över 200 000 följare!
AIK Hockey har egna sociala mediakanaler på Twitter, Facebook och Instagram, men AIK har också en
gemensamm kanal på Facebook och Instagram som klubben också har möjlighet att sprida sina budskap
ifrån. Att sponsra ett inlägg och skapa väsentligt innehåll för AIK Hockeys följare är något som leder till
bra spridning och uppmärksamhet. Sociala mediers styrka är att man når ut brett på ett snabbt och effektivt sätt. Och bereoende på innehåll kan räckvidden bli enorm!
AIK Hockeys Facebook:
AIK Hockeys Instagram:
AIK Hockeys Twitter:
AIK:s Facebook:
AIK:s Instagram:		

12 000 följare
17 000 följare
11 000 följare
200 000 följare
100 000 följare

För att ligga i framkant på sociala medier behöver man var kreativ och ständigt med i ”nuet”. Man kan
antingen skapa innehåll själv eller nyttja innehåll som skapas på isen. Nedan har vi två exempel på
lyckosamma inlägg från AIK Hockey.

DIGITAL MEDIA
AIK Hockey skapar hela tiden innehåll som är relevant för AIK:are och hockeyintresserade på sina digitala
plattformar. Man vet aldrig när nästa stora virala inlägg slår. Se till att ditt företag nyttjar chansen!

”HÖGLANDERS TACKLING”

När Nils Höglanders utvisning tog slut i bortamatchen mot Almtuna åkte han direkt till spelarbåset
och bytte. Innan han kom fram till spelarbåset hann den dåvarande 16-åringen dela ut en schysst,
men tuff tackling på mitt på isen. AIK Hockey var först med att publicera klippet dagen efter.
Videoklippet gick viralt och nådde till slut över 1 miljon tittare på Facebook.

”BACKCHECK BOYS - HJÄRTA, FART, AIK”

AIK Hockey hade säsong 2015-2016 backen Jacob Spångberg i laget. Jacob är inte bara en duktig
back, han är också en duktig sångare. Klubben beslutade att skapa ett band tillsammans med Jacob
och tre andra i laget för att göra en låt och en musikvideo. Det blev en cover på Backstreet Boys Larger Than Life. Bandet kallades för Backcheck Boys och låten heter ”Hjärta, Fart, AIK”.
Låten blev en hit och videon visades bland annat på TV4 Sporten.

KLICKBAR ANNONS PÅ HEMSIDA
• 1 år 			
50
• Säsong (sept-april)
35
• 4 månader		
20
• 1 mån			
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SOCIAL MEDIER
• Sponsrat inlägg		

000
000
000
000

kr
kr
kr
kr

50 000-150 000 kr

•

AIK HOCKEYS APP
Exponering av logotyp

50 000 kr

HUVUDPARTNER | 850 000 KR
Investera 850 000 kr på exponering, aktivering
och/eller hospitality ingår också nedanstående:

Exponering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Branschexklusivitet
Banderoll på Hovet
Reklamplats/banner intern-TV på Hovet
Logotyp på AIK Hockeys nyhetsbrev
Logotyp på framsida av matchprogram
Logotyp med länk på första sida aikhockey.se
Logotyp på backdrop vid alla spelarintervjuer
Logotyp vid entré samtliga hemmamatcher
Logotyp vid VIP-entré samtliga hemmamatcher
Logotyp entré VIP-hyllan
Logotyp entré Hovmästaren
Artikel på aikhockey.se
Länkad logotyp hemsida

Nätverk
•
•
•
•
•
•

2 st platser till AIK Hockey Business Network
2 st platser till Nätverkshockey
2 st platser till kickoff med spelare, ledare och partners
2 st platser till AIK Hockeys golf
2 st platser till bortaresa
Tillgång till partnerregister
Minst tre bokade möten med andra partners

Associationsrättigheter
•
•

Rätten att använda AIK Hockeys logotyp i samråd med
AIK Hockey
Tillgång till spelare och ledare i samråd med AIK Hockey

Övrigt
•
•
•

Möjlighet till seminarie en gång per säsong i samband
med hemmamatch
En signerad matchtröja
Partnertavla

”Det finns ingen klubb som supportrarna
är så engagerade i som AIK.”
Niklas Nestlander, Åbro

Å ALLTID ÄR VI MED ER.
BRO har varit huvudsponsor till AIK
i nästan 25 år.
Ett engagemang
som började med
VD Henrik Dunges stora
AIK-hjärta, men som naturligtvis har ett större värde
än så enligt Sponsringschefen Niklas Nestlander.
– Det finns ingen klubb som supportrarna är så
engagerade i som AIK. När man gör någonting så
blir det en enorm ruljangs på en gång. Vi har verkligen satt ett varumärke hos AIK:arna, verkligen etsat
fast i målgruppen att ÅBRO är den ölen man ska
köpa. Så det har varit en väldigt bra exponeringssponsring.
När AIK tog guld sist så var det många som ville
ha AIK-ölen som serverades på guldbanketten.
Varför släpptes det aldrig någon AIK-öl på Systembolaget?
– Faktum är att det finns en AIK-öl som ligger i
skiss-lådan och är redo för ett SM-guld. Systembolaget har dock sina rutiner där man inte kommer
in på hyllan hur som helst. Det enda man kan göra
är att lägga den i ett beställningssortiment. Och
vinner AIK guld och det blir en fruktansvärd rusch
efter ölen måste till slut Systembolaget ta in den.
Det skulle vara ett av de bästa sponsorcasen som
någonsin gjorts. Kolla här vilken sanslös effekt en
sponsring av AIK kan få om man bestämmer sig!
Det verkar finnas ett behov av att bli involverad

tidigt, redan innan säsongen sätter igång. Att både
sponsorerna och klubben blir insatta i hur planen
framåt ser ut.
– Ja, det är jätteviktig. Och jag har haft en dialog
med Anders där han är införstådd med vilka krav vi
ställer på vårt sponsorskap. AIK Hockey har jobbat
jättehårt med att ta fram kreativa idéer för att öka
vår exponering och aktivering. Men tyvärr kan vi
inte aktivera oss fullt ut på arenan ännu. Hade vi
haft ÅBRO på hela Hovet hade vi kunnat aktivera
oss på ett helt annat sätt.
Men om jag tolkar dig rätt kommer samarbetet
med AIK Hockey att löpa på som vanligt under
kommande säsong.
– Det kommer att fortsätta på samma sätt som
det har gjort under 2017/2018. Vi är fortfarande
en huvudpartner till hockeyn. Sen har vi dragit ner
lite exponeringsmässigt. Vi har ett starkt varumärke
idag och behöver inte exponeras på samma sätt
som vi behövde tidigare. Vi försöker hitta på andra
saker som att ha större kundevenemang. T.ex har vi
har fått ett litet område på Hovet där vi faktist har
brandat upp en lounge med ÅBRO där vi får servera vår öl. Det är så vi vill och försöker aktivera vårt
sponsorskap.

Om du vill komma i direktkontakt med Niklas
angående Åbros sponsringsupplägg med AIK,
skicka ett mail till niklas.nestlander@abro.se
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EN PROFESSIONELL OCH AFFÄRSDRIVEN
MÖTESPLATS.
AIK HOCKEY BUSINESS NETWORK

Nu erbjuder vi ett aktivare nätverk där fokus kommer ligga på att marknadsföra ditt företag. En unik
mötesplats med syfte att skapa kontakter och affärsmöjligheter. Dina åsikter är viktiga, som medlem är
du med och påverkar innehållet och resultatet i nätverket.

AIK HOCKEY BUSINESS NETWORK
Fokus på att skapa kontakter och affärsmöjligheter.
Investering på 25 000 kr. Ingår för dig som gör en
investering på minst 50 000 kr på exponering,
aktivering och/eller hospitality.

HOCKEYFORUM
Utmanar dig att bli en bättre hockeyspelare och
skapar affärsrelationer som räcker livet ut.
Investering på 15 000 kr.

Innehåll
•
•
•
•
•
•
•

Fem nätverksträffar per år inkl. externa föreläsare
Individuella nätverksluncher/möten
Möjlighet att nätverka i samband med hemmamatcher
Intern affärs- och sportinfo
Minimässa med middag
Nätverkshockey
Bortaresa

Innehåll
•
•
•

Hockeyträning en gång/veckan på Ritorp, Solna
Efterföljande nätverksfrukost med övriga medlemmar
Inbjudna hockeyprofiler deltar på träningarna

BYGG UPP DIN KROPP OCH DITT NÄTVERK.
HOCKEYFORUM

Hockeyforum är ett nätverks- och hälsokoncept som ger en allsidig träning på ett roligt och
inspirerande sätt. Fokus ligger på att skapa stimulerande hockeyträningar där träningsmomentet är
huvudsyftet samt att skapa affärsrelationer och vänskaper som kommer räcka livet ut.
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I MED OCH MOTGÅNG.

OFFICIELL PARTNER | 300 000 KR
Investera 300 000 kr på exponering, aktivering
och/eller hospitality ingår också nedanstående:

Exponering
•
•
•
•
•
•
•

Logotyp på backdrop vid alla spelarintervjuer
Logotyp vid entré samtliga hemmamatcher
Logotyp vid VIP-entré samtliga hemmamatcher
Logotyp entré VIP-hyllan
Logotyp entré Hovmästaren
Artikel på aikhockey.se
Länkad logotyp hemsida

Nätverk
•
•
•
•
•
•

2 st platser till AIK Hockey Business Network
2 st platser till Nätverkshockey
2 st platser till kickoff med spelare, ledare och partners
2 st platser till AIK Hockeys golf
2 st platser till bortaresa
Tillgång till partnerregister
Minst tre bokade möten med andra partners

Associationsrättigheter
•
•

Rätten att använda AIK Hockeys logotyp i samråd med
AIK Hockey
Tillgång till spelare och ledare i samråd med AIK Hockey

Övrigt
•
•
•

Möjlighet till seminarie en gång per säsong i samband
med hemmamatch
En signerad matchtröja
Partnertavla

”Det är hockeyn som har gällt för oss. Det
är lite mer fart och tryck och det är lättare
att få med sig barn och familjen.”
Dick Schavon, Pantbanken

antbankens ledningsgrupp består
till tre femtedelar
av gnagare. Det är
den enkla förklaringen
till att man har sponsrat
AIK Hockey i många år.
Men på ett djupare plan
finns det också en önskan
om att göra världen lite
bättre berättar personalchefen Dick Schavon.
– Vi har sociala åtagande med bl.a barnhem. Vi
har t.ex under åren haft två personer i Nepal och
vår VD Peter ska dit också. Vi skänker getter till
fattiga och vi sponsrar ett flickhem där. Det lägger
vi ganska mycket krut på faktiskt. Utöver det är vi
också engagerade i Missing People. Men AIK och
idrottsrörelsen ligger också varmt om hjärtat, visst
är det så.
Det pratas ofta om AIK-hjärtat, vad är det egentligen?
– Ja, att försöka göra någonting lite mjukare.
Fotbollen har satt Hjärt & Lungfonden på tröjorna
och det är ändå mjuka värden. Det är någonting åt
rätt håll tycker jag. Likaså hockeyns samarbete med
Barncancerfonden. Men den enkla förklaringen är
att de flesta av oss här uppe är AIK:are. Personligen
är det länge sedan jag var på hockey och fotboll
faktiskt. Men förr om åren var det väldigt mycket.
Det är känslan för hockeyn som har gjort att vi har
tagit oss dit och sponsrat och satt namnet på rinken. Vi har pratat om fotbollen men det är hockeyn

som har gällt för oss. Det är lite mer intimt, det är
lite mer fart och tryck och det är lättare att få med
sig barn och familjen.
Det är intressant det du säger att det är lättare
att få med sig barn på hockey.
– Ja det tycker jag, mina ungar har somnat på Råsunda. 90 minuter och så blir det 0-0 mot Kalmar.
På Hovet är det ändå att man kan kolla på skärmarna och det är nära upp till kiosken, de kan röra sig
lite friare. Det händer mer i hockeyn, det är mer
action så de är lite mer mottagliga, de tycker det är
lite mer spännande.
Finns det något som AIK Hockey skulle kunna
göra för att öka ert engagemang?
– Gå upp i SHL! Ja, ju äldre man har blivit desto
mer medgångssupporter har man blivit förstås, det
ska inte stickas under stol med. Det är ett uppvaknande, jag borde gå oftare. Det är synd att vi inte
gick upp, då hade det kunnat bli riktigt roligt. Det
börjar bli dags nu.

Om du vill veta mer om Pantbankens sponsringsupplägg med AIK, skicka ett mail till
peter.sundstrom@pantbanken.se
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FÖRETAGSHOCKEY
39 500 kr för 22 spelare. 1595 kr extra/spelare.

Innehåll
•
•
•
•
•
•
•

Minst 22 spelare - nybörjare kan delta
Spelas på Hovets is (60 minuter istid)
Komplett utrustning för alla spelare
Eget omklädningsrum med handdukar, tvål och schampo
Domare, speaker och lagpresentation
Stärkande dryck och snacks efter matchen
Middag med biljetter och VIP-access till kvällens match

ETT PERFEKT EVENT FÖR KUNDVÅRD
OCH TEAMBUILDING.
FÖRETAGSHOCKEY

Välj ut en match och bjud med kunder, leverantörer och medarbetare på en oförglömlig upplevelse.
Tillsammans spelar ni hockey på Hovets is innan en utvald match och avnjuter en god middag på VIP:en
innan nedsläpp.
Kom som du är, omklädningsrum med komplett utrustning ingår för alla spelare!
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”Med tanke på hur mycket press
Stockholmsklubbarna får, så blir det
väldigt bra återbäring på den peng man
stoppar in.”
Jonas Agnekil, Unirent

PREMIUMPARTNER | 100 000 KR
Investera 100 000 kr på exponering, aktivering
och/eller hospitality ingår också nedanstående:

Exponering
•
•

Artikel på aikhockey.se
Länkad logotyp hemsida

Nätverk
•
•
•
•
•
•

2 st platser till AIK Hockey Business Network
2 st platser till Nätverkshockey
2 st platser till kickoff med spelare, ledare och partners
2 st platser till AIK Hockeys golf
2 st platser till bortaresa
Tillgång till partnerregister
Minst tre bokade möten med andra partners

Associationsrättigheter
•
•

Rätten att använda AIK Hockeys logotyp i samråd med
AIK Hockey
Tillgång till spelare och ledare i samråd med AIK Hockey

Övrigt
•
•

En signerad matchtröja
Partnertavla

MED HJÄRTA FÖR AFFÄRER.
onas Agnekil, projektledare på Unirent, är
uppvuxen på Hovets
ståplatsläktare. Det
är också den enkla
förklaringen till att
han för snart tio år sedan
valde att gå in som sponsor
i AIK Hockey. Men tittar
man tillbaka så har det varit
bra för affärerna också.
– För oss ger nätverket mycket. Men det tar ett
tag att bygga, man kan inte tro att man kan komma in och sen veckan efter har man jobb, utan det
bygger på ett förtroende. Att lära känna folk. Och så
blir det lär när man träffas kontinuerligt i samband
med matcherna. Jämför man med andra nätverk
som BNI där det ska springas runt och lämnas lappar ger det betydligt mer. Det här är ett mycket mer
relationsbaserat nätverk där man lär känna varandra över tid. Sen har vi hockeyforum också som vi
kör på måndagar, vilket också är en typ av nätverk
eftersom vi träffas kontinuerligt varje måndag och
spelar hockey och sen käkar frukost tillsammans
efteråt.
Förutom närheten till andra sponsorer uppskattar
Jonas även närheten och den personliga kontakten

med AIK Hockey.
– Jag gillar att ha någon som jag känner att prata
med, som Sevve inom hockeyn som man bara kan
skicka ett meddelande till och så svarar han direkt.
Jag vet att om jag skickar ett meddelande så ligger
det två biljetter där. Det är viktigt att det funkar.
Att AIK har spelat i HockeyAllsvenskan i ett antal
år nu gör ont i AIK-hjärtat men känns inte särskilt
besvärligt ur ett sponsorperspektiv, enligt Jonas.
– Med tanke på hur mycket press Stockholmsklubbarna får, blir det ju väldigt bra återbäring på
den peng man stoppar in i exponering, om du väljer
AIK jämfört med Oskarshamn. Då ska man vara
väldigt lokal om man väljer Oskarshamn, vill man
nå brett ska man välja AIK alla dagar i veckan. Att
sponsra AIK Hockey är lite som att investera i en
lågt värderad aktie.

Om du vill komma i direktkontakt med Unirent
angående deras sponsringsupplägg med AIK,
skicka ett mail till linus@sunirent.se
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VARUMÄRKESNÄRVARO MED
RELATIONSSTÄRKANDE HOSPITALITY.
MATCHVÄRDSSKAP

Välj ut en match och och ät en god middag för tio personer på bästa bordet på Hovets VIP. Ditt företag
presenteras som matchvärd på hemsida, mediakub och i matchprogram. Dessutom får ni personligt
mottagande i VIP-entré, personligt tränarbesök samt konferensmöjligheter.
Innan matchen är du med i ett ceremoniellt nedsläpp och tillsammans med ditt sällskap väljer ni också
ut matchens lirare. Efter matchen får du personligen gå ut och dela ut priset till den spelare ni valt.
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MATCHVÄRDSSKAP
22 000 kr för 10 middagsgäster. 595 kr extra/person.

Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•

10 biljetter inkl. VIP-access och middag till utvald match
Personligt mottagande i VIP-entré och besök av tränare
Budskap på mediakub inför, under och efter match
Logotyp på hemsida inför match
Logotyp i matchprogram
Signerad matchtröja
Deltagande i ceremoniellt pucknedsläpp innan match
Ni utser matchens spelare och delar ut medtaget pris

TAKEOFF FÖR ÄNNU EN SÄSONG.

PARTNER | 50 000 KR
Investera 50 000 kr på exponering, aktivering
och/eller hospitality ingår också nedanstående:

Exponering
•
•

Artikel på aikhockey.se
Länkad logotyp hemsida

Nätverk
•
•
•
•
•
•
•

1 st plats till AIK Hockey Business Network
1 st plats till Nätverkshockey
1 st plats till kickoff med spelare, ledare och partners
1 st plats till AIK Hockeys golf
1 st plats till bortaresa
Tillgång till partnerregister
Minst tre bokade möten

Associationsrättigheter
•

Rätten att använda AIK Hockeys logotyp i samråd med
AIK Hockey

Övrigt
•
•

En signerad matchtröja
Partnertavla

”För vår del är det framförallt varumärket
det handlar om. Att få synas tillsammans
med en idrottsförening och en idrottsrörelse är viktigt för oss.”
Petteri Olsen, Norwegian

är A-laget åker på
bortamatch ser
Norwegian till att
man kommer
fram. Det är en
del av det sponsringsupplägg som Petteri Olsén har
med AIK Hockey sedan
drygt sex år tillbaka.
– För vår del är det framförallt varumärket det handlar om. Att få synas tillsammans med en idrottsförening och en idrottsrörelse är viktigt för oss. Sen är det klart att nätverket
man får i form av andra sponsorer också är viktigt.
Det kan också leda till att man bygger ihop något
tillsammans som gynnar AIK. I andra sammanhang
görs det hela tiden.
Just bredden av företag, att alla i sann AIK-anda
är välkomna oavsett storlek, tycker Petteri är något
som gör sponsringen av AIK Hockey viktig.
– Att man värderar alla som viktiga för den fortsatta växten och resan, det uppskattar jag och det
bolaget jag representerar. Allting bidrar till AIK:s
fortsatta framgångar oavsett om man är liten eller
stor. Att fortsätta behålla även alla mindre sponsorer tror jag är extremt viktigt för AIK.
I sponsringsupplägget ingår också Norwegians årliga företagshockey där man bjuder in partners och
leverantörer från hela Norden till en riktigt intensiv
heldag på Hovet.

– Ja det är vår absoluta höjdpunkt. Vi brukar ses
på eftermiddagen och spela hockey. Därefter äter vi
middag och kollar på match ihop. Efter det avrundar vi oftast ute på stan. Totalt är man borta en dag
från arbetet men det är ett otroligt uppskattat och
trevligt event med ett fantastiskt upplägg av AIK.
Petteri konstaterar som de flesta AIK:are att det
är extremt små marginaler som gör att man ännu
inte spelar i SHL. Med rätt fokus och ett tätt samarbete mellan föreningen, sponsorerna och publiken
känns det ändå som att det börjar bli dags nu.
– Ja man hoppas det. Det var nära. Jag tror vi
hade gett Rögle ett större motstånd än vad Karlskoga gjorde. Men man vet aldrig, det kan vara
stolpe ut, stolpe in. Om den nya ledningen får vara
kvar under en längre period och kan vara med och
utveckla det här, både affärsmässigt och på isen, så
kan det gå vägen. Vi finns kvar, det gäller bara att vi
blir involverade tillsammans med andra sponsorer i
god tid innan säsongen är igång.

Om du vill komma i direktkontakt med Petteri angående Norwegians sponsringsupplägg med AIK,
skicka ett mail till petteri.olsen@norwegian.com
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GRATISMATCHEN
Företag betalar 1 kr/åskådare, max 8094 kr.

Innehåll
•
•
•
•
•

Företagsnamn på hemsida
Samlingsannons i matchprogram för aktuell match
Möjlighet att boka 50 biljetter till aktuell match
Två platser till Hovets VIP inkl. wrap och dryck
Utlottningen av en sargskylt till säsong 18/19

FYLL HOVET FÖR
EN KRONA PER ÅSKÅDARE.
GRATISMATCHEN

AIK Hockey spelar en utvald match där företag betalar åskådarnas inträde och på så sätt möjliggör för
ett fullsatt Hovet. Som företag går du med på att betala en krona per åskådare som kommer på
matchen.
Gratismatchen har arrangerats tre säsonger i följd med stor succé. Säsongen 2015-2016 spelades
matchen mellan AIK-IF Björklöven inför 7912 åskådare, säsongen 2016-2017 inför 7817 åskådare
som såg AIK-Mora IK och föregående säsong spelades inför fullsatta läktare (8094 st) som såg AIK
vinna över Modo.
Denna säsong arrangeras Gratismatchen i samband AIK-Vita Hästen den 18 januari 2019.
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”Kundhockeyn är enormt uppskattad av
våra kunder och många hör av sig, redan
innan vi har gått ut med inbjudan, för att
de vill boka in det.”
Johan Nilsson, Upsales

UTVALD LEVERANTÖR
Om ditt företag erbjuder produkter eller tjänster som vi
kan ha nytta av är vi alltid intresserade av att
diskutera ett samarbete.

Exponering
•
•

Artikel på aikhockey.se
Länkad logotyp hemsida

Associationsrättigheter
•

Rätten att använda AIK Hockeys logotyp i samråd med
AIK Hockey

Övrigt
•
•

En signerad matchtröja
Partnertavla

MED GEMENSAM BLICK UPPÅT.
psales har
sponsrat AIK
sedan den senaste
SHL-sejouren
2010. Ett samarbete som handlar om
ömsesidig kundvård. Dels
genom det CRM-system
som Upsales förser AIK:s
marknads- och försäljningsorganisation med, dels genom de event som AIK
arrangerar åt Upsales, en succé hos kunderna om
man får tro VD Johan Nilsson.
– Ja exakt. Vi har kört den här kundhockeyn som
har varit en liten institution i vårt sätt att ta hand
om våra kunder. Vi har drygt 600 kunder och det
är framförallt sälj- och marknadsorganisationer som
använder vår mjukvara. Och de är ofta tävlingsmänniskor och sportintresserade vilket passar oss bra.
Det är enormt uppskattat av våra kunder och många
hör av sig, redan innan vi har gått ut med inbjudan,
för att de vill boka in det.
Förutom sponsorernas egna kundevent arrangerar
AIK också regelbundna nätverksträffar sponsorerna emellan. Ett önskemål som har lyfts fram är
att man borde genomföra dessa med ännu bättre
framförhållning för att underlätta samarbetet, både
i fråga om det som sker på såväl som utanför isen.

– Precis. Framförhållning och förmågan att hitta
synergier där man tillsammans med sponsorerna
kanske kan bjuda in gemensamma kunder och
köra en gemensam presentation. Företagskunder är
där för att få in fler kunder och våra kunder skulle
också kunna vara sponsorer och engagerade i det.
Det finns synergier att hitta men man måste hitta
bra koncept som tilltalar rätt personer. Där skulle vi
kunna bli bättre på att hjälpa varandra förmodligen.
Johan tror också att man generellt sett skulle
kunna bli betydligt bättre inom idrottsvärlden på att
sälja sitt erbjudande. I grunden handlar det om att
arbeta mer strukturerat.
– Det vi står för och det vi gör är att hjälpa företag
att bli mer kommersiella och sälja mer och få in
mer intäkter till organisatonen. Där har vi verktyget
för det. Det finns mycket potential kvar om man
säger så.

Om du vill komma i direktkontakt med Johan
angående Upsales sponsringsupplägg med AIK,
skicka ett mail till jnilsson@upsales.com
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AIK ISHOCKEY AB

Gårdsvägen 4, 169 70 Solna
www.aikhockey.se

