
    Tisdagen den 12 februari bjuder Djurgården Hockey in till 
    Partnermatchen 2019 tillsammans med CancerRehabFonden.

  Partnermatchen innebär att Djurgården Hockey 
  erbjuder reducerat biljettpris för att fylla Hovet.  
  Detta är möjligt via företag som betalar 1 kr 
  per plats på Hovet (8094). Nytt för i år är även  
  att privatpersoner kan vara med att bidra,   
  samt att 10% går i välgörenhetens        

  tecken – CancerRehabFonden där DIF-profilen
  Mikael Tellqvist är ambassadör.

Låt oss skapa ett kokande Hovet och stötta kampen tillbaka i livet för de cancerdrabbade. 

ALLA ÄR VINNARE!
•   CancerRehabFonden får 10% av intäkterna

•   Stockholmarna får möjligheten att se hockey i välgörenhetens tecken

•   Åskådare på Hovet har möjlighet att skänka pengar till CancerRehabFonden

•   Företag får möjlighet att nätverka med andra Partners till Djurgården Hockey

•   Företag får bra exponering av sina varumärken

•   Utlottning av flygbiljetter
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Partnermatchen 2019   BLI PARTNER
               FÖR FÖRETAG - Detta ingår

    Exponering 

•   Samlingsannons i lokaltidningen ”Mitt i Stockholm”

•   difhockey.se

•   Sociala medier

•   Mediakuben på Hovet

•   LED-bandet på Hovet

    Övrigt 

•   Föreläsning inför match av DIF-profilen Mikael Tellqvist

•   Utlottning av två presentkort från Icelandair

•   Enklare förtäring för två personer

•   Upp till 10 biljetter till matchen 

Pris: 8 094 kr (exkl. moms) 
För att bli partner kontakta din ansvarige säljare/kontaktperson
eller ring Viktor Randhem, 0708 - 88 82 52 (viktor.randhem@difhockey.se)

     Tillägg: Minimässa – Nätverket 1891

Ni har även möjlighet att få en utställningsyta på affärsnätverkets årliga

minimässa - i år hos AJ Produkter i Sickla. Där får ni möjlighet att träffa

andra nätverksföretag och presentera era företag, exponera produkter,

dela ut varuprov m.m. (mer info: partners.difhockey.se/natverket-1891/events/minimassa) 

Pris:  4 995 kr (gäller endast för företag till Partnermatchen)

     FÖR PRIVATPERSONER - Detta ingår

•   Namn på difhockey.se

•   Namn i sociala medier  

Pris: 894 kr (exkl. moms)

Anmäl dig på biljetter.difhockey.se/partnermatchen2019


