
MATCHVÄRDSKAP

Före match
· Nyhetsbrev inför match med logotyp
· Möjlighet till exponering utanför arenan

Efter match

· Prisutdelning till matchens DIF-lirare
  sker på is direkt efter match (5000 kr
  doneras till en välgörenhetsorganisation)
· Slutresultat-bild på Instagram och Linkedin

Under match

· 8 VIP-biljetter inkl. middag
· Utdelning av läktarpris vid två
  tillfällen (1:a och 2:a perioden)
· Exponering i mediakuben
· Möjlighet till produktvisning
· Möjlighet till LED-reklam

Matchvärdskapet ger er möjlighet i samband 
med en match att inte bara äga matchen utan 
även exponera ert varumärke och göra Hovet 
och Avicii Arena till din marknadsplats. Vid ett 
matchvärdskap syns inte bara varumärket under
själva matchen utan också innan och efter i
nyhetsbrev och sociala medier.

PARTNER

TEAMPARTNER

HOVMÄSTAREN
Från 60 000 kr

Representation
· 2 säsongskort eller
  52 VIP-biljetter i pott   
  (grundserien)
    · Vid pott, max 6 per/
match och i mån av plats

· 2 säsongskort (slutspel)

· VIP-entré, access:
    · Hovmästaren
    · VIP-Hyllan
    · DIF-Loungen

Exponering
· Logotyp:
    · Hovmästaren
    · VIP-Hyllan
    · DIF-Loungen
· Webbexponering med 
klickbar logotyp och
företagspresentation

Övrigt
· 1 signerad replicatröja
· Inbjudan till sociala
evenemang med övriga 
partners

TILLÄGG PARTNERRESA
25 000 kr / person

TILLÄGG MATPAKET 
10 st  5 000 kr
20 st  9 000 kr
30 st  13 000 kr

KLUBBPARTNER

VIP-HYLLAN
Från 50 000 kr

Representation
· 2 säsongskort eller
  52 VIP-biljetter i pott   
  (grundserien)
    · Vid pott, max 6 per/
match och i mån av plats

· 2 säsongskort (slutspel)

· VIP-entré, access:
    · VIP-Hyllan
    · DIF-Loungen

Exponering
· Logotyp:
    · VIP-Hyllan
    · DIF-Loungen
· Webbexponering med 
klickbar logotyp och
företagspresentation

Övrigt
· 1 signerad replicatröja
· Inbjudan till sociala
evenemang med övriga 
partners

TILLÄGG PARTNERRESA
25 000 kr / person

TILLÄGG MATPAKET 
10 st  5 000 kr
20 st  9 000 kr
30 st  13 000 kr

LOUNGEPARTNER

DIF-LOUNGEN
Från 36 000 kr

Representation
· 2 säsongskort eller
  52 VIP-biljetter i pott   
  (grundserien)
    · Vid pott, max 6 per/     
match och i mån av plats

· 2 säsongskort (slutspel)

· VIP-entré, access:
    · DIF-Loungen

Exponering
· Logotyp:
    · VIP-Hyllan
    · DIF-Loungen
· Webbexponering med 
klickbar logotyp och
företagspresentation

Övrigt
· 1 signerad replicatröja
· Inbjudan till sociala
evenemang med övriga 
partners

TILLÄGG PARTNERRESA
25 000 kr / person

(SLUTSPELSTILLÄGG 
TILLKOMMER)

KUNDHOCKEY

Spela en egen hockeymatch mot kunder, leverantörer eller personal. Avsluta aktiviteten med en
gemensam middag innan SHL-matchen. Omklädningsrummen är förberedda med full utrustning så
förberedelserna är perfekta inför match. Efter dusch, dryck och snacks väntar middag i VIP-restaurangen.
Innan matchstart får hela sällskapet ta del av exklusiv information från Djurgårdens tränarstab.

Matchdag    
I matchdagspaketet ingår:    

• Utrustning för samtliga, inkl. handdukar  
• 70 minuter istid, med domare   
• Dryck och snacks    
• Middag (exkl. dryck)    
• Biljett till aktuell match samma kväll   
• Projektledning      

Icke matchdag
I paketet ingår:

• Utrustning för samtliga, inkl. handdukar
• 50 minuter istid, med domare
• Dryck och snacks

 


