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Brynäs IF använder kraften som finns i föreningens 
varumärke till att göra skillnad i samhället. Som första 
ishockeyklubb i världen ingick Brynäs IF 2013 ett 
långsiktigt samarbete med UNICEF. Tillsammans med 
UNICEF och Brynäs IFs största partners har föreningen 
skapat en verksamhet, En bra start, som har fokus 
på det som händer vid sidan av isen. En bra start 
arbetar för att skapa sammanhang där gemenskapen 
stärker utvecklingen för barn och unga. Med nya sätt 
att aktivera partners och driva samverkan mellan 
samhälle och näringsliv, bryter vi ny mark för hur en 
idrottsförening kan bli en stark kraft i sin samtid.

Ingen vanlig 
hockeyklubb
Brynäs IF är ett av Sveriges starkaste idrotts
varumärken och en anrik förening med en lång och 
framgångsrik historia sedan starten 1912. Brynäs IF 
har 13 SMguld i ishockey och sedan 1981 har 
föreningen både ett herr och damlag som spelar i 
högsta serien (SHL och SDHL). Brynäs IF tillhör också 
några av världens främsta talangutvecklare. Den egna 
talangfabriken, Morgondagens Brynäsare, fostrar unga 
spelare till föreningens representationslag och är en 
viktig del av klubbens identitet. Brynäs IF har också 
en ungdomsverksamhet med cirka 200 ungdomar, 
cirka 50 juniorspelare och ett mycket väl fungerande 
hockeygymnasium.
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Ungdom
Morgondagens 

Brynäsare

SHL (herr) och  
SDHL (dam)

Siffrorna hämtade den 21/5 2018

Ingen vanlig 
hockeyklubb

288 160 
såg Brynäs IF spela  

live säsongen 
17/18

2301 
hade säsongs

kort 17/18  

50 663 
sidvisningar i veckan, 
totalt 5 084 594 sid

visningar på Brynas.se 
säsongen 17/18

3 900 
barn har fått biljetter  

via En bra start under 
 grundserien 17/18

73 000 000  
TVtittare såg Brynäs IF via 
TV under säsongen 17/18

153 
helsidor i tidningar  

skrevs om Brynäs IF med 
över 100 miljoner läsare  

under säsongen  
17/18

30 062 
följare på 
instagram 

13 345 
följare på 

twitter 8 945 
medlemmar i  
Föreningen

76 967 
följare på facebook

157 892 
åskådare såg Brynäs IF  

i Gavlerinken under  
säsongen 17/18 

100 000 
Lunchgäster i  

Gavlerinken Arena
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Partnernivåer
Brynäs IF har fyra partnernivåer, Huvudpartner, Officiell partner, Silverpartner,  
Guldpartner och Samarbetspartner. Det finns en nivå för alla och här följer en 
beskrivning av nivåerna.
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Guldpartner .....................från 250 000 SEK

Alla mervärden under Silverpartner, dessutom:

• Rätt att kalla sig ”Guldpartner till 
Brynäs IF”.

• Möjlighet att använda två av 
Brynäs IF:s herrlags spelare i egen 
två timmars aktivitet, tex i egen butik.

• Rätt att använda av Brynäs IF 
godkända spelar bilder i marknads
föring av ovan nämnda aktivitet.

• Tre platser till Brynäsgolfen.
• En egen plats på VIPparkeringen.

• Två extra inträdeskort till vår VIP
bar (totalt fyra).

• Möjlighet att göra mailutskick via 
Brynäs IF till Brynäs IF:s samtliga 
partners, max två gånger per år.

Officiell partner .................. Avtalstid 23 år

Brynäs IF:s officiella partners stöttar Brynäs IF:s totala 
hockeyverksamhet och deltar tillsammans med huvud
partners i aktivitetsgruppen i En bra start.

Officiell partner har samma förmåner som finns under 
partnernivå guldpartner och samarbetspartner samt två 
extra inträdeskort till vår VIPbar (totalt sex).

Silverpartner ...................från 100 000 SEK

Alla mervärden under Samarbetspartner, dessutom:

• Rätt att kalla sig ”Silver partner  
till Brynäs IF”.

• 1 vecka LunchTV. 

• Möjlighet att göra mailutskick via 
Brynäs IF till Brynäs IF:s samtliga 
partners, max en gång per år.

• Två platser till Brynäs golfen.

Samarbetspartner ...........från 45 000 SEK

• Rätt att kalla sig ”Samarbets
partner till Brynäs IF”.

• En plats på den årliga Brynäs golfen.
• Bortamatchresa.
• Exklusiva biljetterbjudanden till 

utvalda matcher.

• Upptaktsträff inför säsong.
• Partnermässa.
• Nyhetsutskick via epost.
• Förtur på alla biljettsläpp för 

hemma matcher (till exempel SHL, 
slutspel, CHL, landskamper).

• Två inträdeskort till vår VIPbar.
• Fri parkering.
• Möjlighet att köpa platser på frisk

vårdshockeyn i mån av plats.
• Möjlighet att köpa plats på en 

eventuell NHLresa.

Huvudpartner ..................... Avtalstid 35 år

Brynäs IF:s huvudpartners stöttar Brynäs IF:s totala 
hockeyverksamhet och arbetar i styrgruppen i En bra 
start där de tillsammans med Brynäs IF och UNICEF 
styr inriktningen på verksamheten.

Huvudpartners är också dräktpartner som är symbol 
för vår gemensamma väg från exponering till samhälls
nytta. Alla förmåner under samarbetspartner, guldpart
ner och officiell partner samt fyra extra inträdeskort till 
vår VIPbar (totalt tio).

Brynäs-
golfen 
16 augusti!
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Den egna talang fabriken fostrar unga spelare till herrlagsspelare  
och blivande kulturbärare i föreningen. Brynäs IF:s framtid  
och själ är Morgondagens  Brynäsare, föreningens  
ungdoms- och juniorverksamhet. 

Morgondagens 
Brynäsare
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Den egna talang fabriken fostrar unga spelare till herrlagsspelare  
och blivande kulturbärare i föreningen. Brynäs IF:s framtid och själ är  
Morgondagens Brynäsare, föreningens ungdoms- och juniorverksamhet. 

De unga spelarna sätter sin tydliga prägel på 
föreningen. Brynäs idag är därför tradition och stolthet 
blandat med en stark utmanar anda och vinnarinstinkt. 
Nicklas Bäckström, Anders Lindbäck, Jacob Markström, 
Jakob Silfverberg, Johan Larsson, Sebastian 
Wännström, Christian Djoos, Calle Järnkrok och 
Elias Lindholm är några av de begåvade spelare som 
fostrats fram i Brynäs IF, och fler talanger står på kö i 
junior verksamheten.

Sponsor ........................................5 000 SEK

• Dekaler Morgondagens Brynäsare.
• Nyhetsbrev.
• Företagsnamn på webb för Morgondagens  

Brynäsare.

Partner .......................................25 000 SEK

Samma förmåner som sponsor, dessutom:
• Företagslogotyp på webb för Morgondagens  

Brynäsare.
• Rätt att använda logotyp för Morgondagens  

Brynäsare i egen marknadsföring.
• Välj: 25 biljetter och mat i Skybaren eller  

Trerätters middag på terrassen vid 3 tillfällen  
för 4 personer. Gäller endast under  
grundserien.

Morgondagens Brynäsare

Folder om Brynäs IF:s 
juniorsatsning. Distribueras i 
samband med juniormatcher 
och SHLmatcher.
Helsida.............. 10 000 SEK
Halvsida .............. 6 000 SEK
Kvartssida ............ 3500 SEK
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Var med och vidareutveckla Brynäs damsatsning och flickhockeyverksamhet  
i Brynäs och Gävle – men också i hela regionen.
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Nu kan ditt företag bli Brynäs Dam+ 
partner och sponsor till Brynäs  
dam satsning och flickhockey -
verksamhet. Var med och  
vidare utveckla Brynäs  
damsatsning och 
flickhockeyverksamhet  
via specifika insatser.

Sponsor ...................................................10 000 SEK

Följande ingår:
• Nyhetsbrev.
• Företagsnamn på webb för Dam.
• Fyra säsongskort till SDHL.
• Företagsnamn på lunchTV. 

Dam + ......................................... 50 000 SEK/avtalsår 
Avtalstid två år

Följande ingår i Dam+ partnerskap:
• Brynäs IF kommer att exponera företaget som Brynäs 

Dam+ partner på hemsida och under SDHLmatcher.
• Brynäs IF kommer att exponera företaget som en 

Dam+ partner i sin kommunikation.
• Ledreklam 20 ggr á 20 sekunder per SDHLmatch  

vid de matcher som spelas i Gavlerinken Arena.
• Matchvärdskap i SDHL
• Som Dam+ partner har ditt företag rätt att benämna 

sig som Dam+ partner till Brynäs IF. 
• Ditt företag får rätten att nyttja Brynäs damlag i  

egen aktivitet och i egen marknadsföring. 
• Företaget erhåller 20 biljetter per match till  

Brynäs IF:s SDHLmatcher i Gavlerinken Arena.
• Nyhetsbrev. 
• Företagsnamn på lunchTV.

”Jag lockas av den långsiktiga satsning som Brynäs IF nu gör för att ge flickor i regionen 
bra förutsättningar att spela hockey. Att jag dessutom får arbeta med att utveckla flick–  
och damverksamheten tillsammans med organisationen känns så inspirerande!

Erika Grahm
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Upplevelse
Se matcherna på plats i Gavlerinken där det bjuds på actionladdad  
underhållning. Var med och bidra till stämningen i arenan för att  
tillsammans stärka hemmaborgen.
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Var med och bidra till stämning i Gavlerinken Arena. Här presenteras 
olika alternativ på hur du som partner kan vara med och fylla arenan 
och därmed hjälpa laget till viktiga segrar.

Klackpartner
Som klackpartner bidrar du till att fyra  
personer per match får fri entré till ståplats under  
hela grundserien. Förra säsongen bidrog  
Klackpartner till att 4500 personer fick  
uppleva ishockey med fri entré!

Klackpartner ..............................5 000 SEK

Skapa stämning i arenan

Enkronasmatchen
Brynäs partnerförtag möjliggör fri entré till  
matchen genom att betala en krona per åskådare  
i arenan.

1 krona per åskådare  .......max 7 909 SEK

• De företag som är med och bidrar får sitt namn  
exponerat på mediakuben, nyhetsbrevutskick,  
på våra sociala medier och på vår hemsida. 

• Förtur att boka upp till 10 platser matchen. 

• Alla företag som bidrar är med i utlottningen  
av en matchloge inklusive trerättersbuffé  
(exkl. dryck) senare under säsongen  
(värde 19 000kr).

Back-to-back-paketet
Nätverka tillsammans med andra företag som  
är partners till Brynäs genom att hänga med på  
dubbla möten mot Djurgården Hockey. 

Back-to-back-paketet ..............7 495 SEK

• VIPträff för två personer i Gavlerinken den 18 januari 
2019 med tränare och profiler från Brynäs IF. I träffen 
ingår hockeysnack, mat och matchbiljett.

• Bortaresa för två personer till Hovet den 19 januari 
2019 för att se den andra matchen i backtoback 
mötet mot Djurgården. I resan ingår buss, hockey
snack, mat och matchbiljett

• Två matchtröjor.
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Mötesplats 
Avnjut en trevlig hockeykväll med kunder och personal eller ta chansen  
att skapa nya kontakter. Gavlerinken är Gävles bästa mötesplats  
där det bjuds på spännande underhållning.
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Gävles bästa mötesplats

I Gavlerinken Arena finns 40 loger som hyrs ut på 
årsbasis, på ett, två, tre eller fyra år. Ett hyresavtal ger 
nyttjanderätt till logen även på dagtid och 12 biljetter 
till samtliga Brynäs hemmamatcher ingår. Det går 
dessutom att köpa till upp till fyra biljetter per match. 
Det går även bra att hyra en andel i en loge 25%, 33% 
eller 50%. Förmånerna som ingår i hyresavtalet får ej 
överlåtas. Samtliga priser är exklusive moms.

• Alltid tillgång till er loge vid evenemang. 
• Ersättningsplatser vid skymd sikt.
• Egen VIPparkering.
• Hel eller halvdagskonferenser i konferensrum  

efter 25 % rabatt på ordinarie priser. 
• Dagkonferera i din loge inkl. förmiddagsfika,  

lunchbuffé med dukat och bokat bord, efter middags
fika samt frukt, godis och vatten hela dagen. 

• Fyrarätters middagsbuffé.
• Matchtröja.
• Hockeysnack.

Med en loge på Gavlerinken Arena får du tillgång till Gävles bästa mötesplats. 
Här skapas nya kontakter och affärsmöjligheter i en trivsam miljö med 
välfylld buffé och actionladdad underhållning.

Hyresavtal Loge (Priserna gäller till 31/8 2018)
Fyra år .....................................225 000 SEK/år 
Tre år .......................................245 000 SEK/år 
Två år ..................................... 275 000 SEK/år
Ett år ........................................295 000 SEK/år

Matchloge med middagsbuffé  
och matchtröja
10 personer ...................................19 500 SEK 
12 personer ...................................22 500 SEK 
22 personer ...................................38 000 SEK
Nyhet! Trippelloge 36 personer .....56 000 SEK

Alla priser för matchevent och loger är exklusive dryck. Vi 
fakturerar en bokningsavgift motsvarande 20% vid  
bokningstillfället, resterande del faktureras efter eventet. Mat 
och eventuell dryck betalas på plats i arenan  
alt. faktureras separat från Brynäs Arena AB. OBS! Moms 
tillkommer på mat. Vid eventuell avbokning eller ändring av 
eventdatum senare än 14 dagar innan bokat datum, återbeta
las inte bokningsavgiften.

Om du inte har behov av en loge för hela säsongen 
finns möjligheten att istället hyra matchloge vid utvalda 
tillfällen. Logen är tillgänglig från 2 timmar innan match 
och vill du konferera innan match så skräddarsyr vi 
gärna helheten åt dig och ditt företag. Dessutom har du 
möjlighet att köpa till upp till fyra  biljetter per match och 
loge. Kontakta en säljare på Brynäs marknad.

Vi ordnar möte, konferens, fest, mässa och event  – från tio till över 1000 personer. 

Möten och event för  
små och stora grupper
I vår entréhall fixar vi den större konferensen, mässan, 
festen eller middagen för upp till 600 personer. Önskar 
du en mindre middag med underhållning så är vår  
restaurang med upp till 280 sittplatser ett bra alternativ, 
eller varför inte vår Skybar för festen?
 
Isytan kan ta den större mässan, kongressen eller mid
dagen med underhållning för upp till 1200 personer.

Konferens
Dagkonferens i något av våra många konferensrum. 
Förmiddagsfika, lunchbuffé med dukat och bokat  
bord, eftermiddagsfika samt frukt, godis och vatten  
hela dagen.

Heldagskonferens........................från 396 SEK 
Halvdagskonferens ......................från 308 SEK

Samtliga priser är exklusive moms och per person.
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Klubbstol långsida ...................9 495 SEK
Reklamskatt på 367 SEK tillkommer. 

Klubbstol kortsida/hörn ........7 995 SEK 
Reklamskatt på 367 SEK tillkommer.

• Tillträde till vår VIPbar hela säsongen  
förutsatt att du är minst Samarbetspartner.

• Fri parkering hela säsongen.

• Exponering av företagsnamn i samlingsannons på 
helsida i dags eller kvällstidning (1-2 klubbstolar:  
liten text, 3-5 klubbstolar: mellanstor text, 6-9 klubb-
stolar: stor text, 10 klubbstolar: företagslogotyp). 

Vid beställning av Klubbstol som lösa pappersbiljetter tillkom
mer serviceavgift á 250 SEK/klubbstol och säsong. 

Digitala värdebevis 
Minst 10 st ........................................3000 SEK

• Kan utnyttjas i hela arenan 

• Gäller valfria matcher under hela säsongen  
inklusive slutspel i mån av plats

• Gör allt själv på nätet – logga in med kod för varje 
biljett, lägg även till mat om du vill det.

1000 biljettaktivitet ................Enligt offert

Exklusiv aktivitet i 1912 
Minimiantal 50 pers ....................499 SEK/pers 

• Matchbiljetter.
• Hockeysnack i 1912 

Se alla matcher live  
i Gavlerinken
Som partner har du flera möjlighet att se Brynäs IF:s  
matcher på plats i Gavlerinken Arena – från enstaka matcher 
till Klubbstol som gäller alla matcher under hela säsongen.

Med matchbiljett har du möjlighet att köpa trerätters buffé i restaurangen för 339 kr/person.  
Boka din plats via restaurangbokningen på tel 02654 46 75 eller epost: restaurang@brynas.se
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Skicka din bokningsförfrågan till restaurang@brynas.se eller boka direkt på www.gavlerinken.se.  
Kontakta restaurangbokningen för information, bokning eller offert. 02654 46 75 • restaurang@brynas.se

Mat och hockey
Bord i restaurangen
Trerätters buffé inkl. kaffe & biljett ............... 569 SEK

Fönsterbord
Trerätters buffé inkl. kaffe & biljett ............... 699 SEK

Bord på terrassen
Trerätters inkl. kaffe & biljett ........................ 879 SEK

Buffé i restaurangen 
Med matchbiljett har du möjlighet att  
köpa trerätters buffé i restaurangen ............ 339 SEK

Julbord 
Julbord i restaurangen inklusive biljett 
november och december. ....................Från 694 SEK

Konferens + hockey + middag
Avsluta din konferens i Gavlerinken Arena med  
mat och hockey. Bygg ihop din konferens med våra  
restaurangpaket.

På terrassen sitter du i händelsernas centrum vid våra 
bästa platser i arenan. Vid ett bord ute i arenan känner 
du stämningen och har en fantastisk utsikt över matchen. 
Här får du njuta av vår bästa service, mat & dryck.  

Vid fönsterborden i restaurangen har du fantastisk  
utsikt över matchen och kan njuta av vår pris värda 
trerätters buffé och goda service. Här öppnar vi fönstren 
och släpper in hockey stämningen till dig. 

I restaurangen sitter du med ditt sällskap inne i res
taurangen och njuter av vår trerättersbuffé och goda 
service. Här har du biljett i hagen som är sittplats i direkt 
anslutning till restaurangen. Givetvis har ni tillträde till 
ert bord under hela matchen och även efter matchen. 

Samtliga priser är exklusive moms och per person.



16

Trevlig hockeykväll  
för kunder och personal     

Hockeyhöjdare
25 personer ............................................... 35 000 SEK 
Tillkommande gäster .......................... 995 SEK/person

Plats för 2550 personer i ena hörnet på plan 4.  
Tillgång till eget rum och egen personal i anslutning till 
mat platserna. Trerätters middag ingår.

I vår uppskattade hockeyhöjdare kombineras en trevlig miljö med 
god mat och spännande underhållning. Dessutom får ni alltid ett 
hockeysnack med aktuell laguppställning och en matchtröja. 
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Vi erbjuder två olika event där ni själva får spela ishockey  
med kunder eller personal, matchdag eller icke matchdag.

Hemmamatchen
(matchdag) .......................................1 895 SEK/person

• Istid 1 timme och 15 minuter.
• Domare, utrustning, personal (musik och sekretariat).
• Medalj efter match till alla deltagare.
• Matchbiljetter och trerättersmiddag i form  

av buffé i restaurangen.

Företagshockey
(månfre, ej matchdag) ............ Från 1 000 SEK/person 

• Istid 1 timme och 15 minuter.
• Domare, utrustning, personal (musik och sekretariat).
• Medalj efter match till alla deltagare.

Utmana kunder och  
arbetskamrater
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Exponering
Ta chansen att bygga associationsbyggande aktiviteter tillsammans med  
Brynäs IF:s starka varumärke. Exponera dig i samband med hemmamatcher  
i Gavlerinken eller genom våra starka digitala kanaler.
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Matchvärdskap .......................50 000 SEK 
Eventuell reklamskatt tillkommer.

• Nyhet! Tillsammans med vår marknad och event
koordinator får du hjälp med att planera och genom
föra ditt matchvärdskap mot dina uppsatta mål.

• Loge för 22 personer inklusive fyrarätters middag i 
form av buffé alternativt 200 matchbiljetter.

• Herrlagets tränare kommer till matchlogen innan 
matchstart för hockeysnack inför kvällens match. 

• En företagsrepresentant får gå ut på röd matta på 
isen före nedsläpp för att ta emot en matchtröja av 
Brynäs IF:s lagkapten alternativt delta i Brynäs IF:s 
studio för att prata om ditt företag.

• Exponering på Instagram och Twitter inför nedsläpp.

• Exponering på mediakub med ljud vid varje  
periodstart.

• Möjlighet till exponering på 66 m led under match

• Möjlighet att förhöja matchupplevelsen för besökarna, 
till exempel genom att bidra med tävlingspriser till 
publiken eller aktivering i entréhallen.

• Möjlighet till exponering i partnerutskick inför match. 

• Möjlighet att under veckan utnyttja arenas Lunch TV 
för eget budskap.

• Möjlighet att dagen innan match samt matchdag ut
nyttja Gavlerinkens entréhall för eget budskap.

Matchvärdskap
Med ett matchvärdskap får du bra exponering inför och under vår hemmamatch 
i Gavlerinken. Dessutom har du möjlighet att förhöja matchupplevelsen för 
publiken genom att aktivera besökarna!

Förstärk ditt matchvärdskap ..... 15 000 SEK 
Eventuell reklamskatt tillkommer.

• Möjlighet till att exponeras på alla arenans LED
ytor samtidigt en gång per period under matchen.
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76 967 
följare på  
facebook

Liverapportering ....60 000 SEK/mån 

Ditt företag har möjlighet att exponeras och marknads
föra kampanjer i samband med vår kanal av live
rapportering. Liverapportering är en interaktion där 
läsare kan vara aktiva och ställa frågor och få svar 
direkt av spelare och ledare. Liverapporteringen har 
stor räckvidd över hela Sverige. Ditt varumärke eller 
kampanjbudskap varvar i feeden och du når följare över 
hela Sverige.

Historiska tillbaka - 
blickar ...................60 000 SEK/säsong

En egen del av Brynas.se kommer växa fram och där 
fokus på föreningens anrika historia finns till 100%. Här 
kan ditt företag exponeras och bygga ert varumärke 
tillsammans med Brynäs IFs historiska tillbakablickar. 

Sista Snacket .........100 000 SEK/säsong

Skriftligt reportage på brynas.se. 
Det är här du först får Brynäs laguppställning, 
uttalanden från spelare och tränare kring kvällens 
match. Ett reportage per match som spelas i 
Gavlerinken Arena puschas ut via sociala medier  
och via Brynäs IFs app. Digitalannons (jpeg/GIF/video)  
i samband med reportagen.

Brynäs TV .............60 000 SEK/säsong

Brynäs IFs egen digitala TVkanal.  
Ditt företags logotyp exponeras i samband  
med alla Brynäs IFs egenproducerade  
webbtvprogram om sportverksamheten. 

Digital marknadsföring
Nu kan du som företagare skapa associationsbyggande aktiviteter 
tillsammans med Brynäs IF i våra starka digitala kanaler. Välj mellan  
våra paketlösningar eller låt oss tillsammans skapa kreativa kampanjer 
som både stärker ditt varumärke och genererar nya affärer. 

13 345 
följare på 

twitter

30 062 
följare på 
instagram 

50 663 
sidvisningar på 
hemsidan, varje 

vecka

Julkalender ......................25 000 SEK 
Max upp till fyra partners 

Ditt företag har möjlighet att exponeras i samband 
med vår populära julkalender den 1 december – 24 
december 2018. År 2017 nådde Brynäs IF:s julkalender 
över 200 000 unika besökare i våra digitala kanaler.
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Exponering live

Teckna ett längre avtal 
Fyra värdebevis till SHL respektive 
SDHL + chans att vinna loge till SHL-

premiären säsongen 2018/2019!

Första målskytt  
Reklam på cirkulär LED/Speakertext/ 
Prisutdelning på isen .......................... 85 000 SEK

Powerplay & Boxplay  
Er företagslogo syns i mediakuben  
vid powerplay och boxplay ................. 75 000 SEK

Time Out  
Er företagslogo syns i mediakuben  
vid timeout ......................................... 35 000 SEK

Pucksponsor 
Presenteras vid matchstart på mediakub 
med speakertext ................................. 45 000 SEK

Powerbreak 
Presenteras vid powerbreak på mediakub 
med speakertext ................................. 85 000 SEK

Videobedömning 
Er företagslogo syns i mediakuben  
vid videobedömning............................ 30 000 SEK

Soffan  
Möjlighet att namnge soffan, tre  
platser/match i arenans soffa,  
speakertext en gång/period ................ 80 000 SEK

 Resultatinformation .......................80 000 SEK

Biljetter  
Exponering på restaurang och matchbiljett  
som säljs av Brynäs IF ....................... 85 000 SEK

50/50-lotteriet  
Logga på baksidan av lott, logga på mediakub och  
speakertext vid dragning .................... 80 000 SEK 

50/50-väst  
Exponera ditt företags logga på  
50/50försäljarnas västar .................... 45 000 SEK 

Målvinsten  
Vid Brynäs fjärde mål lottas ett presentkort  
ut till publiken ...................................... 35 000 SEK

Publiksiffra  
Presenteras på mediakuben vid presentation  
av publiksiffra av speakern ................. 35 000 SEK

Minitigrarna 
Presenteras på mediakuben av  
speakern  ............................................ 45 000 SEK

Lunch-TV
Nå ca 3000 lunchgäster i veckan  
genom lunchTV ......................5000 SEK/2 veckor

#BrynäsMarknad730
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 1 Skybar-hylla ................................31 000 SEK

 2 LED publikingångar Etage 1 
Reklam 20 sek, 15 visningar, innan och under match 
Syns i hela arenan på 8 publikingångar samtidigt 
Hel säsong .......................................67 000 SEK

 3 Utvisningsbås 
Hemma resp bortalag 
500 x 200 mm ...................................25 000 SEK

 4 Logehörn B1-B2 
TVzon ..............................................80 000 SEK 
Pubilkzon B3B4 ..............................55 000 SEK

 5 Sargreklam 
Kortsida tvzon, 1321, 3644 .........130 000 SEK 
Långsida, TVzon, 112 ..................120 000 SEK 
Publikzon, 2235 ...............................55 000 SEK 
Läktarsarg långsida publikzon ..........35 000 SEK

 6 Entré ismaskin ........................... 40 000 SEK

  Ismaskiner 
En ismaskin ..................................... 90 000 SEK 
Två ismaskiner ...............................160 000 SEK

 7 Säkerhetszon ståplats ............. 80 000 SEK

 8 Droppnät ..................................... 90 000 SEK

 9 Cirkulär LED-skärm  
Reklam 20 sek, 15 visningar, innan och under match 
Hel säsong .......................................52 000 SEK 
Halv säsong (sept–nov/dec–mars) ...36 000 SEK

 10 LED TV-zon 66 meter  
Reklam 20 sek, 15 visningar, innan och under match 
Hel säsong .....................................120 000 SEK

 11 Entré spelaringång ................... 40 000 SEK

 12 Väggreklam 
C1C28 .............................................31 000 SEK

 13 Scenen 
Etage 1 Mått 7000 x 500 mm ...........45 000 SEK 

 14 Spelarbåsen 
Långsida TVzon ............................150 000 SEK 

 15 Plexiglas 
Insida ............................................. 120 000 SEK 
Utsida .............................................. 65 000 SEK

 16 Logeskylt ......................................36 000 SEK

1
4

5

8

7

6
9

2 3
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Reklamskatt 7,65% tillkommer på samtliga reklamplatser exkl. LED. För samtliga avtal beträffande exponering av reklam tillkommer slutspels
tillägg; kvartsfinal 10%, semifinal 10% och final 10%. Faktureras efter varje avslutad final omgång. Ev. tillverkningskostnad för reklam tillkommer.

Media-
kuben

E1
8

St
åp

la
ts

Restaurang

D4D3D1

D5

D2

D6

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
13
14
15

44

16

43

17

42

18

41

19

40

20

39

21

38

22

37

23242526272829

6

3031323334
35

36

LED LED LED LED

LED
LEDLE

D
LE
D

E1
7

E1B1 B2

B4 B3E6

E3

E7 E8

E2

E5

E4

E9

E10

E16

E11

E15

E13

E12

E1
4

A29

A20

A28

A21

A30

A19

A31

A18

A32

A17

A33

A16

A34

A15

A35

A14

A36

A13

A37

A12

A38

A11

A39

A10

A40

A9

A41

A8

A42

A7

A43

A6

A44

A5

A45

A4

A46

A47

A48

A24

A23

A22 A3

A2

A1

A2
5

A2
6

A2
7

A49
A50

D8D7

C1
5

C1
4

C1
3

C1
C1

6
C2

C1
7

C3
C1

8
C4

C1
9

C5
C2

0
C6

C2
1

C7
C2

2
C8

C2
3

C9
C2

4
C1

0
C2

5
C1

1
C2

6
C2

7
C2

8
C1

2

10

14

1 5

13

12

11

16



SHL-matcher i Gavlerinken Arena 2018/2019
September 
Torsdag 20 september 19:00 Brynäs  Frölunda 
Torsdag 27 september 19:00 Brynäs  Växjö

Oktober  
Torsdag 4 oktober 19:00 Brynäs  Timrå 
Lördag 6 oktober 18:00 Brynäs  Skellefteå 
Lördag 20 oktober 18:00 Brynäs  Örebro 
Lördag 27 oktober 18:00 Brynäs  Färjestad

November 
Torsdag 1 november 19:00 Brynäs  Mora 
Torsdag 15 november 19:00 Brynäs  Färjestad 
Lördag 17 november 14:45 Brynäs  Djurgården 
Lördag 24 november 18:00 Brynäs  Luleå

December  
Torsdag 6 december 19:00 Brynäs  Linköping 
Lördag 8 december 18:00 Brynäs  Timrå 
Fredag 21 december 19:00 Brynäs  Växjö 
Fredag 28 december 19:00 Brynäs  Örebro

Januari  
Lördag 5 januari 18:00 Brynäs  Rögle 
Torsdag 10 januari 19:00 Brynäs  Frölunda 
Fredag 18 januari 19:00 Brynäs  Djurgården 
Torsdag 24 januari 19:00 Brynäs  HV71 
Lördag 26 januari 18:00 Brynäs  Linköping 
Tisdag 29 januari 19:00 Brynäs  Mora

Februari  
Lördag 2 februari 15:15 Brynäs  Malmö 
Tisdag 12 februari 19:00 Brynäs  Luleå 
Torsdag 21 februari 19:00 Brynäs  HV71 
Torsdag 28 februari 19:00 Brynäs  Skellefteå

Mars  
Torsdag 7 mars 19:00 Brynäs  Malmö 
Lördag 9 mars 18:00 Brynäs  Rögle

Kontakta oss

Försäljningschef 
Peter Strömsten ..... 073633 33 21 
peter.stromsten@brynas.se

Säljare 
Kalle Norling .......... 073633 33 57 
kalle.norling@brynas.se
Larsa Lindberg ....... 073633 33 16 
larsa.lindberg@brynas.se
Daniel Lang............073633 33 56 
daniel.lang@brynas.se 

Biljetter 
Samarbetspartners...076303 14 36 
biljetter@brynas.se 

Konferens/Restaurang 
Bokning ...................02654 46 75 
restaurang@brynas.se

Brynäs IF  
Gavlehovsvägen 13, 806 33 Gävle 

02654 46 60 • info@brynas.se 
www.brynas.se


