
EVENEMANGSPRODUKTER

Bidra till att öka värdet för Djurgårdspubliken
Nedan presenteras ett antal aktiviteter som genomförs under match vilket ger möjligheten att synas ännu 
mer på arenan! Aktiviteter kan köpas till enstaka matcher.

NÄTVERKET 1891

Nätverket 1891 är ett affärsforum där den personliga
kontakten bland medlemmar är nyckeln till framgång
och affärer. Under förra säsongen ändrade vi
inriktning genom att göra personliga och mer
uppskattade aktiviteter tillsammans.

Ju mer man känner varandra och bättre relation
man har ökar chanserna till affärer. Antingen
mellan varandra eller via rekommendationer till 
det egna nätverket som alla besitter. Vårt nätverk 
skall andas det vi arbetar med dagligen, nämligen
laganda och förtroende och med det så ökar
chansen till framgång och nya affärer.

Som medlem är du med och kan påverka innehållet
på våra träffar och utvecklingen av Nätverket. Vår 
målsättning är att man ska lämna varje träff med ett 
leende, ökad kännedom samt en bättre kontakt med 
en eller fl era andra medlemmar.

Detta ingår
· 1 medlemskap i Nätverket
· 6 aktivitetsträffar 
· 1 minimässa

KONFERENS / MÄSSOR

Tack vare samarbetet med Stockholm Live, Quality 
Hotel Globe samt andra partners i Globenområdet kan 
vi erbjuda lokaler och upplägg för såväl en mässa i 
Annexet, minimässa på Hovet eller enklare konferens.
Genom att kombinera nytta med nöje är det lättare
att få med kunder/partners m.m. Ishockey är lättill-
gängligt och väderoberoende vilket gör att det
attraherar även icke sportfanatiker. Vi hjälper 
självklart till och projektleder ert arrangemang.

Sampling på läktarstolar  

Cirka 5 000 - 6 000 exemplar kan placeras på stolarna.
Koordinering innan genomförande, utläggning på
stolarna och kontaktperson på plats ingår i aktiviteten.  

Yta i foajén Hovet / Avicii Arena  

Ytor i olika storlekar fi nns tillgängliga på Hovet och 
Avicii Arena för utställning eller tävling. Ni tar med 
produkter/material för ytan och vi fi nns behjälpliga
innan, under och efter matchen. Om extra event-
personal behövs kan vi givetvis hjälpa till med det.

Tävling/aktivitet i andra periodpaus   

En kreativ tävling/aktivitet förgyller periodpausen, vi 
är behjälpliga att hitta ett upplägg som genomförs vid 
ett eller fl era tillfällen.

Matchens knatte

Innan varje match i samband med Djurgårdens line-
up åker matchens knatte in på isen tillsammans
med spelarna. Efter line-up presenterats knattensam-
tidigt som er logotyp exponeras via mediakuben.

Knattematchen

Knattematchen spelas i första periodpausen.
Lagen kommer från olika delar runt om i Stockholm.
Företagets logotyp exponeras i mediakuben i samband
med denna match och via speakern när laget
presenteras.


