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Mätningarna görs av Upplevelseinstitutet
Övriga siffror kommer från LHC media
avdelning, ex. sociala medier och LHC TV.

Alla 5 SDHL-finalerna med
LHC direktsändes i SVT.
Även i grundserien direktsändningar i SVT och CMore
samt mycket nyhetsinslag
i ex. SVT och TV 4.
På bilden ser du teamet inom Linköping Hockey Club som ni kom
mer träffa inom kort, från vänster Niklas Nibell, Fredrik Johnson, Ida
Johansson, Victor Grönberg och Michael Sturehed.
Missionen för LHC är att aktivt bidra till Linköpings utveckling
genom att vara en Club som berör och skapar stolthet över det vi
gör och står för. Självklart genom sportsliga prestationer, men också
genom att erbjuda näringslivet en möjlighet att engagera sig i något
positivt som sträcker sig långt efter att slutsignalen har ljudit.
Näringslivets insatser är helt avgörande för LHC:s utveckling, främst
för att skapa de resurser som krävs för att tävla med de bästa. Men
för att långsiktigt kunna erbjuda alternativ till traditionell marknads
föring vill LHC ligga i framkant och utveckla våra affärserbjudanden
mot den moderna sponsringen, bland annat med hjälp av de digi
tala kanalerna. En av våra nyheter för kommande säsong är Power
Ring som kommer rama in arenan på ett mycket bra sätt, förutom
det rent visuella kommer den även innebära oanade möjligheter för
ditt företag att synas i Saab Arena.

LHC har på allvar satt ned foten med vår samhällsengagemang
(CSR) i och med lanseringen av Tillsammans, arbetsnamnet för
allting som ligger utanför hockeyn och där vi på riktigt ger tillbaka
till samhället. Det är svårt att hålla tillbaka hur stolta vi är att vara
en de första elitföreningarna som på allvar gör detta, men för er
samarbetspartners, vill vi självklart öppna upp möjligheten att vara
med på resan. Läs mer om detta senare i broschyren.

LHC SVERIGES POPULÄRASTE IDROTTSLIGOR – SHL och SDHL

Störst räckvidd och flest inslag i media
Tillsammans med Allsvenskan i fotboll totaldominerar SHL de svenska rättigheterna avseende både räckvidd och
inslagstider i media. Det finns ett mycket stort intresse att följa Linköping Hockey Club och SHL och våra matcher
bevakas därför alltid av bl a Corren, TT, Sportbladet, Expressen och P4.

Varumärket LHC skapar starka känslor, viljeyttringar och åsikter men
framförallt drömmar, vilket är unikt för idrottens värld. Som partner
till föreningen kan man paketera och skräddarsy sin egen lösning
för hur just du och ditt företag vill synas ihop med oss, oavsett det
är inom föreningens ram eller tätt sammankopplat med våra elitlag
som tävlar i landets högsta serier. Vi är säkra på att med LHC som
dragkraft kan vi hjälpas åt att skapa mervärden för dig, ditt företag
och dina medarbetare!

I TV har vi också en fantastiskt bra räckvidd. Totalt har vi redovisat ca 50 miljoner tittare i TV-sändningar/inslag i ex.
SVT, TV4 och CMore.
Är du intresserad av mer detaljer i denna undersökning, ta då kontakt med LHC Marknad (se baksidan för kontakt).

Vi ser fram emot att träffas på ett möte inom kort!
Vänliga hälsningar,
Michael Sturehed
Marknadschef

• RIKS-TV: 275 inslag/sändningar, ca 50 miljoner
tittare (kundkontakter)
• Sveriges 25 största tidningar: 370 bilder,
65 miljoner läsare (kundkontakter)
• Webben, 20 största mediasajter: 900 bilder,
550 miljoner läsare (kundkontakter)

Fokus friskvård

• WEBBEN: Värdet motsvarar över 20 miljoner kronor
i annonsvärde på webben.

Linköping Health Care AB är ett helägt dotterbolag till Linköping Hockey Club. Verksamheten
startade 2009 och den huvudsakliga inriktningen
är privat sjukvård, sjukgymnastik, rehabilitering,
massage och gym/gruppträning.
Under åren har en stark utveckling skett inom den privata sjukvår
den som idag består av allmänläkare, ortopeder, kirurg, fysiotera
peuter och sköterskemottagning. I verksamheten jobbar även åtta
fysioterapeuter, en gynekolog och en ortoped med samarbetsavtal
mot Region Östergötland.
För LHC:s samarbetspartners har vi nu
tagit fram unika erbjudanden som före
tagen kan använda för att säkerställa
att medarbetarna mår bra och har koll
på sin hälsa. Alla partners som inves
terar över 50 000 kronor i samarbetet
med LHC har 20 % rabatt på följande
friskvårdstjänster:
Inbody 720 Kroppsmätningar
Används för professionellt bruk inom
testcentra, vård, geriatri och forskning.
Även flera universitetssjukhus och
större hälsocentra använder denna

apparat för bland annat idrottsmedicin, rehabilitering, förebyggande
av fetma samt hjärt- och kärlsjukdomar.

• www.lhc.eu Officiella hemsidan besöktes av
27936 unika besökare med 180784 sidvisningar i

Submaximalt konditionstest
Om man vill få ett mått på hur det egna träningstillståndet är kan
man t ex genomföra ett konditionstest, ett så kallat Åstrandtest.

snitt varje månad undersäsongen.
• LHCTV: Vårt mediateam producerade 300 inslag på
totalt drygt 15 timmars speltid under säsongen som

Hälsoundersökning
En hälsoundersökning är riktad till den person som känner sig frisk,
men som vill ha en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som är
kopplade till hälsan. En tidig upptäckt ger dig större möjlighet att
påverka din hälsa.

gav 270139 visningar via hemsidan.
Det mest tittade klippet nådde 6200 visningar via
LHCTV på hemsidan. LHCTV har också börjat sända
live på Facebook. Under den första sändningen var
det 1000 personer som kollade och deltog genom
att skicka in frågor.

Innehåll

FOTO: DAVID EINAR, PETER JIGERSTRÖM,
BILDBYRÅN, GUSTAF PETTERSSON m fl

• facebook: I mitten av april 2019 hade LHC 17266
följare på den officiella facebooksidan, 8% fler än ett
år tidigare. Räckvidden var för den gångna säsongen

Mediefakta
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LHC i SDHL
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Förmåner samarbetspartners
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Junior/ungdom
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Egen fast loge/Diamond Club
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Digital räckvidd
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LHC på Instagram, en ökning med 15% jämfört med

Business Club/Ny VIP Lounge
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Bar ”1598”/Digital LED-skylt Stångebro
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ett år tidigare. 7815 följer LHC på twitter, 11% fler än

VIP-kort/Företagskort/Lejonpaketet
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Konferens/LHC Network

26

8-9

Hockeyproffs för en dag

26

LHC Hockeyschool
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Allmänna försäljningsvillkor
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Mediakuben/LED-skärmar
Arenarummet
Beyond Hockey – LHC i samhället
Matcharrangemang
Exponering annonser
Matchdress/Egen spelare
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13308 personer i snitt per dag.
• Instagram och twitter: 17800 personer följer

för ett år sedan.

13-16
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Kontakt LHC Marknad, LHC Företagssupport
och matchschema SHL 2019/2020
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Egen fast loge
Diamant

partner

All hockey,
konsertevenemang och
Era egna
konferenser
ingår!*

Företag som tecknar avtal om ett sammanlagt värde över 750 000 kr/säsong.
• Diamantplats på sponsortavlan, i LHC-magasinet samt tidningen Nedsläpp
• Fri tillgång till VIP-aktivitet för fyra personer vid ett matchtillfälle

Ni har fri tillgång till Er egen exklusiva loge
hela säsongen och därmed samtliga event
i arenan*.
Under vardagar har Ni även tillgång till
logen dagtid förutom juli månad då arenan
är stängd.

• Förtur till LHC-golfen och LHC Sponsor Kids Day
• Får efter samråd disponera tränare och spelare vid egna arrangemang
• Medverkan vid LHC:s företagsträffar/seminarier
• Alla Diamantpartners får infoutskick

*Eventuella matkostnader tillkommer
liksom lägsta biljettpris vid konsertevent.
Hockeybiljetter ingår med antalet stolar i
logen till alla matcher.

• Medverkan med logotyp på LHC:s hemsida

Guld

Silver

Företag som tecknar avtal om ett sammanlagt

Företag som tecknar avtal om ett sammanlagt

värde över 395 000 kr/säsong.

värde över 275 000 kr/säsong.

• Guldplats på sponsortavlan, i LHC-magasinet

• Silverplats på sponsortavlan, i LHC-magasinet

partner

samt tidningen Nedsläpp

partner

samt tidningen Nedsläpp

• Förtur till LHC-golfen och LHC Sponsor Kids Day

• Förtur till LHC-golfen och LHC Sponsor Kids Day

• Får efter samråd disponera tränare och

• Medverkan vid LHC:s företagsträffar/

spelare vid egna arrangemang
• Medverkan vid LHC:s företagsträffar/
seminarier

seminarier
• Alla Silverpartners får infoutskick
• Omnämnande på LHC:s hemsida

• Alla Guldpartners får infoutskick
• Medverkan med logotyp på LHC:s hemsida

Brons

Samarbets

Företag som tecknar avtal om ett sammanlagt

Företag som tecknar avtal med LInköping

värde över 160 000 kr/säsong.

Hockey Club om ett sammanlagt värde över

• Bronsplats på sponsortavlan, i LHC-magasinet

60 000 kr/säsong.

partner

samt tidningen Nedsläpp
• Medverkan vid LHC:s företagsträffar/
seminarier

PRIS

partner

• Alla samarbetspartners som önskar kan få
infoutskick via mejl
• Alla samarbetspartners som tecknar avtal om

• Alla Bronspartners får infoutskick

sponsring över 60 000 kr erhåller inbjudningar

• Omnämnande på LHC:s hemsida

till sponsorträffar

Enl offert

Diamond Club
En av de mest exklusiva hospitality-lösningarna inom svensk idrott! NI kommer två timmar före match och avnjuter vår
buffé vid Ert eget exklusiva middagsbord. Ni ser matchen direkt från bordet och har tillgång till den exklusiva baren i
Diamond Club. Mat och dryck ingår i priset fram till slutsignal (ej spritdrycker).

I ÅRSABONNEMANG INGÅR:
•	Entré till alla grundseriematcher
•	Sittplats vid bord och/eller logehage
•	Nyhetsbrev via e-post
• Inbjudan till nätverksträffar och
seminarier
•	Rabatt på medlemskap i LHC Network
• Fast exponering på www.lhc.eu
•	Omnämnande i LHC:s publikationer
•	Reserverad parkering
•	Matchinfo från LHC:s sportsliga ledning
• 	Tillgång till Diamond Club Lounge två
timmar före match
• Buffé före varje match
• Dryck ingår fram till slutsignal ordinarie
speltid (ej spritdrycker)
• Kaffe med tilltugg i båda pauserna
• Företagsnamn på exklusiv tavla
• 	Tillgång till LHC:s mest exklusiva nätverk
•	En LHC replikatröja per tecknat kort
149 000 SEK (fyra platser)

För slutspelstillägg se sidan 23.

förmåner samarbetspartners

representation & upplevelser egen loge • diamond club
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• Entré till 26 hemmamatcher i SHL
• 3 fria middagar i samband med match,
per tecknat kort		
• Fast sittplats på bästa plats
• Kvartsfinalspel ingår i priset
• Sittplatsen säkrad hela slutspelet
• Nyhetsbrev via e-post inför varje match
• Erbjudanden och VIP-info via e-post
• Inbjudan till nätverksträffar och seminarier
• Rabatt på medlemskap i LHC Network
• Fast exponering på www.lhc.eu
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inför matchen genom LHC:s
de officiella laguppställningarna
LEtränare.
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9
A34 A33 förblir tillgängliga
för du dem i din hand. När det närmar
sig nedsläpp
A32 A31 A30 A29
C
flyttar du 1dig
till absolut bästa sittplats i arenan
B10eller väljer att sitta i direkt
8
anslutning tillC Business Club. Givetvis återvänder du till Business Club i de
17
båda pauserna för kaffe
tilltugg som ingår. Business Club har också
C16 och
C15
C14
C13
C12 hela
en egen exklusiv bar som står till ditt
förfogande
Business
C6
C11 matchen.
C10
C7
C8
C9
Club-medlemmarna blir också bjudna kostnadsfritt till en bortamatch under
B19
säsongen – ett populärt inslag som stärker nätverket.

E13

DS
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C2Här serveras vår goda buffé samtidigt som du får senaste informationen
0

B8

LEDSKÄRMAR se sid 8-9

E8

B12

E7

Förena nätverkande med din passion för hockey. Du kommer ca 90
minuter före nedsläpp genom vår nya VIP-entré mellan Stångebro
och Saab Arena, tar hissen upp till andra plan och vår nya Business
Club i Saab Arena alt. trapporna till etage 2.

B7

LEDSKÄRMAR

–FÖR HOCKEYENTUSIASTER

LEDSKÄRMAR se sid 8-9

Nya Business Club

7

E6

6

C1

•
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•
•
•
•
•

4 extra entrébiljetter för varje tecknat kort
Omnämnande i LHC:s tidning Nedsläpp
Ert företagsnamn i arenans foajé
Fast exponering i LHC:s magasin
Reserverad plats på VIP-parkering
Senaste matchinfo från LHC:s sportsliga ledning innan match
Tillgång till VIP-Loungen före match
Kaffe med tilltugg i en av pauserna i VIP-Loungen
En LHC replikatröja per tecknat kort
Möjlighet att promota ert företag i VIP-Loungen under en matchkväll
Möjlighet att boka till mat i VIP-Loungen innan matchstart
Exklusiv entré i direkt anslutning till VIP-parkeringsplatserna

Tänk på att boka dina platser så tidigt som möjligt för att få bästa möjliga plats i arenan
PRIS 15 000 kr

FLEX 26 - 16 500 kr

FLEX 40 - 26 500 kr

B18
Flex 26, möjlighet att använda 26 st biljetter under
hela säsongen. Max 4 st/match.
Beställning görs senast 1 arbetsdag innan match

Flex 40, Möjlighet att använda 40 st biljetter under
hela säsongen. Max 4 st/match.
Beställning görs senast 1 arbetsdag innan match

I ÅRSABONNEMANG INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entré till alla hemmamatcher
Fast sittplats på absolut bästa plats
Kvartsfinalsspel ingår i priset
Sittplatsen säkrad hela slutspelet
Nyhetsbrev via e-post inför varje match
Erbjudanden och VIP-info via e-post
Inbjudan till nätverksträffar och seminarier
Rabatt på medlemskap i LHC Network
Fast exponering på www.lhc.eu
4 extra entrébiljetter för varje tecknat kort
Omnämnande i LHC:s tidning Nedsläpp
Ert företagsnamn i arenans foajé
Fast exponering i LHC-magasinet
Reserverad parkering på VIP-parkering
Senaste matchinfo från LHC:s sportsliga ledning
innan match

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillgång till Business Club 90 minuter före match
Buffé före varje match
Kaffe med tilltugg i båda pauserna i Business Club
Företagsnamn på tavla i Business Club
Möjlighet till företagspresentation i Business Club
Resa till bortamatch inkl mat och biljett
Seminarier med kända hockeyprofiler
LHC:s tränare kommer på besök en timme före match och ger senaste nytt
Line up inför match – ha 100% koll på matchningen
En LHC replikatröja per tecknat kort
Exklusiv entré i direkt anslutning till VIP-parkeringsplatserna
PRIS 24 900 kr

FLEX 26 - 25 500 kr
Flex 26, möjlighet att använda
26 stbiljetter under hela
säsongen, max 4 st/match

FLEX 40 - 39 500 kr
Flex 40, möjlighet att använda
40 st biljetter under hela
säsongen, max 4 st/match

LHC:s nya VIP Lounge
Under sommaren fräschar vi upp lokalen mellan Stångebro och Saab
Arena och den kommer stå klar till säsongstart! Den blir samlingsplatsen
vid matcher för alla våra partners som har VIP-kort, men även en lokal
som kan hyras under övrig tid. Förändringen kommer vara mer mot en
loungekänsla där bekvämlighet och tillgänglighet är ledorden. Självfallet
är den bemannad både före och under matcherna för att servera något
svalkande med lite tilltugg. Här finns även möjlighet att beställa mat.
För våra VIP-kortinnehavare kommer entrén till lokalen vara i direkt
anslutning till VIP-loungen för att undvika köer vid stora entrén i Saab
Arena.
Vill du ha en skön hockeyupplevelse och samtidigt kunna smyga undan
lite i pausen, då är detta en lösning för dig!

Lägg till 500 kr/kort

Företagskort

och få med alla SDHL-matcher.
Gäller alla Företagskort, VIP-kort
och Business Club.

FÖRETAGSKORT CLUBEN

FÖRETAGSKORT PARTNER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Entré till 26 hemmamatcher i SHL
Fast sittplats på bra plats
Sittplatsen säkrad hela slutspelet
Nyhetsbrev via e-post inför varje match
Erbjudanden och VIP-info via e-post
Inbjudan till nätverksträffar och seminarier
Fast exponering på www.lhc.eu
Inbjudan till en LHC Networkträff
En middag för två personer i LHC VIP-lounge till utvald SHL-match
Omnämnande i LHC:s tidning Nedsläpp
Företagsnamn på skylt i foajé
PRIS 11 000 kr

Entré till 26 hemmamatcher i SHL
Fast sittplats på blå sektion
Sittplatsen säkrad hela slutspelet
Nyhetsbrev via e-post inför varje match
Erbjudanden och VIP-info via e-post
Inbjudan till nätverksträffar och seminarier
Fast exponering på www.lhc.eu
PRIS 9 000 kr

FLEX 30 - 11 000 kr
Flex 30, möjlighet att använda
30 st biljetter under grundserien,
max 4 st/match

FLEX 30 - 12 000 kr
Flex 30, möjlighet att använda 30 st biljetter
under grundserien, max 4 st/match

Lejonpaketet
Lejonpaketet är ett mindre sponsorpaket för Linköping Hockey Club.
Det innehåller några av de mest populära produkterna i vårt sortiment till en rabatterad paketkostnad.
INNEHÅLL
•
•
•
•
•
•
•

Två (2) Företagskort med fasta sittplatser i Saab Arena (inkl slutspel)*
En exponeringsskylt i VIP-zon läktarsarg (2,5 x 0,6 m)
Ett bord för i restaurangen vid en match i grundserien inkl mat för fyra personer
Besök vid LHC Network
Inbjudan till LHC:s sponsorträffar
VIP-mejl från LHC med information och företagserbjudanden
Omnämnande på www.lhc.eu som Lejonpartner med länk till Er egen hemsida

*Kan bytas ut mot 60 st enskilda biljetter som Du själv plockar ut online via eget konto.
Ger Er full flexibilitet om Ni vill komma fler eller färre till enskilda matcher.
PRIS 51 500 kr
Max 2 st per eventuell semifinal- eller finalmatch.
Slutspelstillägg enligt sidan 27.

representation & upplevelser business club • stora matchvärdspaketet

REPRESENTATION/UPPLEVELSE hockeypaket
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Mediakuben

och LED-skärmar i Saab Arena!
Mitt i Saab Arena, i allas blickfång, hänger Mediakuben. Den används självklart
primärt för att visa matchbilder, repriser och matchstatistik. Men det finns också
möjlighet att exponera reklam under hela matchen i och med vår konfiguration med
dubbla skärmar.
Vi utvecklar nu konceptet med fler möjligheter!
Du kan få all uppmärksamhet genom vårt nya paket ”Arena Takeover” där ditt
budskap exponeras samtidigt på alla LED skärmar i Saab Arena, en fantastiskt bra
exponering!
Ingen kommer då att missa ditt budskap, det kan du vara säker på men redan de
enskilda skärmarna var för sig är enormt populär och modern exponering med god
visibilitet både i arenan och TV.

UNDER SPELETS GÅNG (Ljudlös reklam)
1 MEDIAKUB, UNDRE SKÄRM
448x224 eller 1280x720 pixels, 16:9-format, ca 4 x 2,2 m
Animering logotype 12 sek x 6 varv x 3 perioder............................. 95 000 kr/26 matcher
Animering logotype 12 sek x 6 varv x 3 perioder............................. 6 000 kr/match

2 LED-SKÄRMAR ANDRA BAND DIREKT TV-ZON
Vänster: 2996 x 80 pixels, ca 30 x 0,8 m – 12 sekunder min 1/10 av total matchtid
Höger: 1920 x 80 pixels, ca 19 x 0,8 m – 12 sekunder min 1/10 av total matchtid
Hela skärmen, vänster + höger........................................................ 200 000 kr/26 matcher
Vänster alt Höger............................................................................. 110 000 kr/26 matcher
1/2 skärm, vänster alt höger............................................................ 65 000 kr/26 matcher
1/3 skärm, vänster alt höger............................................................ 55 000 kr/26 matcher
Hela skärmen, vänster + höger........................................................ 15 000 kr/match
NYHET! Exponera ert företag på LED i VIP-zon nedanför
Diamond Club (se vidare sidan 11 för exakt placering).................. Pris Offert

3 POWERRING
LHC investerar nu i en 360 grader Powerring som ramar in arenarummet på ett fantastiskt sätt och rejält förhöja arena
upplevelsen. Ledpanelerna ligger i höjd med logeskyltarna och ger stora exponeringsmöjligheter. Antingen väljer du att
vara med i en slinga som visar ditt varumärke minst två ggr/period förutom tiden före matchen då slingan med företag
kommer rulla en och halv timme före match. Eller möjligheten att köpa Arena Takeover. Vi erbjuder också alla logeägare
ett förmånligt och attraktivt upplägg för exponeringen.
Möjligheterna är stora med vår nya LED-Powerring. Vi beskriver gärna möjligheterna hur du kan nå 162 000 personer
(endast grundseriens matcher) i Saab Arena.

ARENA TAKEOVER PAKET (max tre företag per match)
Combo 1 • 2 • 3 – 7 sekunder
Samtliga ovanstående skärmar nr 1, 2, 3 synkroniseras för bästa avtryck.
En gång per period, alla LED-skärmar, 26 matcher SHL............................. 130 000 kr
4 matcher, en gång per period, alla LED-skärmar i Saab Arena ................... 30 000 kr
1 match, en gång per period, alla LED-skärmar i Saab Arena ........................ 8 000 kr

SPECIALEXPONERING – ARENA TAKEOVER
Exponering på samtliga LED-ytor i Saab Arena.
Samtliga skärmar enligt punkt 1, 2 och 3 synkroniseras för fantastiskt och bästa avtryck.
Gäller för samtliga 26 matcher, ett företag per presentatörsdel

MÅLPRESENTATÖR
Exponering Arena Takeover efter LHC-mål.................................................... 125 000 kr

POWERPLAYPRESENTATÖR
Exponering Arena Takeover vid LHC Power Play............................................ 125 000 kr

Powerring är igång under luncherna i Saab Arena under hela vårt hockeyår och kommer ge dig nya möjligheter att
trumma in ditt budskap. Vi lämnar gärna en offert på olika alternativ som kan passa din verksamhet.

BOXPLAYPRESENTATÖR

FÖRE MATCH OCH I PAUSER (Reklam med ljud)

PRESENTATÖR PUBLIKSIFFRA

MEDIAKUB, ÖVRE OCH/ELLER NEDRE SKÄRM

Exponering Arena Takeover vid LHC Box Play................................................ 125 000 kr

Exponering Arena Takeover vid presentation av publiksiffran........................... 50 000 kr

1280x720, 16:9-format, ca 5 x 2,8 m, eller 448x224 eller 1280x720 pixels, 16:9-format, ca 4 x 2,2 m

POWERBREAK

Film max 30 sekunder, 1 x före match + 2 ggr x 2 pauser, tot 5 visningar..... 52 500 kr/26 matcher

1 gång per period, 26 matcher..................................................................... 60 000 kr*

Film max 30 sekunder, 1 x före match + 2 ggr x 2 pauser, tot 5 visningar..... 5 000 kr/match

* LED-reklam under Powerbreak samt möjlighet att klä upp puckpojkarna/flickorna i tröja med er logotype.

exponering/mediaval mediakuben • ledskärmar • powerring
Moms och reklamskatt samt eventuell produktionskostnad tillkommer.

exponering/mediaval mediakuben • ledskärmar • powerring
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B5
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B16

C37

A3
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LEDSKÄRMAR

Entréskylt ovan publikentré:
Etage 1......................................... 33 500 SEK
Etage 3......................................... 23 000 SEK
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C6

exponering/mediaval arenarummet
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C4

C3

C2

C1

B18

LÄKTARTRAPPA

PUCKSPONSOR

En exponering som syns i hela arenan.
Välj mellan en sektion eller hela arenan.

Officiell ”pucksponsor” för hela säsongen.
Mycket bra tillfälle att profilera ert företag
på ett speciellt sätt på isen före matcherna.
Som pucksponsor exponeras ert företag
genom speakerreklam.

Läktartrappa sektion............ 37 000 SEK
Alla trappor........................ 168 000 SEK

Reklamplats på sargens baksida mot
TV-tittarnas ögon och även hela långsidans
läktare. Ditt budskap på från 6-18 meter!
6 m...................................... 84 500 SEK
12 m.................................. 105 000 SEK
Hela baksidan, ca 18 m...... 157 500 SEK

KLUBBSPONSOR

PRIS........ Enl. offert

NE
3

C15

EXPONERING BAKOM
SARG I TV-ZON

Logeskylt C1-C43.................................... 42 500 SEK
(För logeinnehavare 30 000 SEK)
Etageskylt E1-E5..................................... 42 000 SEK
E6-E13................................................... 21 000 SEK

Exponeras i allra bästa fokus inför
matcherna på isen samt i periodpauserna.

B8
C4

C16

1

RM
KÄ
B9

Pucksponsor................................. 83 000 SEK

Med en logeskylt blir ert företag del av den fantastiska
Powerringen i Saab Arena. Ert företag kommer dels i LED
exponeras bra under matchen. Samt även exponeras runt
i Powerringen.
Denna exponering kommer även synas dagtid i Saab Arena
och vid t ex luncher samt en del övriga arrangemang.

EXPONERING
ISMASKINERNA

LEDSKÄRMAR

A32 A31 A30 A29

SI

A33

LE

DS
A34

BU

A36 A35

C1

LOGESKYLT / ETAGESKYLT

Moms och reklamskatt tillkommer samt
eventuell produktionskostnad tillkommer.

A37

B10

8
7

E2

LEDSKÄRMAR

C1

E13

9

B1

LEDSKÄRMAR se sid 8-9

B1

E12

TV-ZON, A1-A3 , A27-A28 och A29-A37... 35 000 SEK
VIP-ZON, A4-A26.................................... 26 500 SEK
Skylt under bortastå, A24-A26......... ENLIGT OFFERT
Reklam på plexiglas.......................... ENLIGT OFFERT

E11

En exponering med stort uppmärksamhetsvärde
som syns mycket bra mot åskådarna i arenan.
De som är placerade i
TV-zon får även en del TV-exponering.
Mått från 2,5 x 0,4 m och uppåt.

E9 E10

En exponering med ert företagsnamn och logotyp som
syns mycket bra. Denna placering ger också frekvent bra
exponering i TV och tidningar. Mått från 2,5 x 0,6 m och
uppåt. Skylt A24 - A26 har mått 1,20 x 8 m.

E8

ENTRÉSKYLT

E7

1

C1

B19

LÄKTARSARG

E6

0

AR

C2

B1

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

RM

830
830
830
830
830
830
830
830

KÄ

x
x
x
x
x
x
x
x

DS

2700
3125
3300
3125
2700
3125
3300
3125

LE

1-11
12-17
18-21
22-27
28-38
39-44
45-48
49-54

0

SEK
SEK
SEK
SEK

PLATS NR	STORLEK

B2

Sarg TV-zon 1-8, 31-38...................från 140 000
39-54 ...........................................från 120.000
9 och 30................................................ 90 000
VIP-zon 10-29......................................... 60 000

		
		
		
		
		
		
		
		

LEDSKÄRMAR se sid 8-9

B12

E5

		

Reklam på sargen ses av publiken och exponeras mycket
frekvent i tidningar och TV, både lokalt och på riksnivå.
Sargreklamen finns närmast händelsernas centrum.

B7

MÅTT SARGPLATSER

LEDSKÄRMAR

SARG

MATCHENS KASSE

Officiell ”klubbsponsor” under hela säsongen.
Mycket bra tillfälle att exponera ditt företag
tydligt och exklusivt i anslutning till matchstart.
Våra klubbsponsorer presenteras dessutom alltid
genom speaker- och mediakubsreklam.

Officiell ”Matchens Kasse” hela säsongen.
Mycket bra tillfälle att profilera ert företag
tydligt och exklusivt innan matchstart på
isen.
”Kassen” åker omkring på isen innan nedsläpp i allas blickfång.

Klubbsponsor................................ 83 000 SEK

Matchens kasse................... 65 000 SEK

KIOSKPROFILERING
Profilera ert varumärke på våra kiosker!
Riktigt bra exponering innan match och i periodpauserna.
PRIS............................................. Enl. offert

MENY
•
•
•
•

Namnge din egen sektion
Exponering pelarna i foajén
Powerbreak-presentatör
Marknadsföring baksidan av biljetterna

PRIS............................................. Enl. offert

DROPPNÄT
Exponering på de stora droppnäten bakom varje
mål.
Syns bra i hela arenan samt i tv och övrig media.
PRIS..............................105 000 SEK/säsong

exponering/mediaval arenarummet
Moms och reklamskatt tillkommer samt
eventuell produktionskostnad tillkommer.
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Tillsammans –LHC I SAMHÄLLET

Matcharrangemang

LHC har under lång tid arbetat med
utvalda projekt för att engagera sig
i andra områden än bara hockey. Ett
av de mest kända projekten är LHC
1217 som vi under många år drivit
framgångsrikt tillsammans med
Länsförsäkringar Östgöta, Corren
och Stångåstaden.
Nu går vi ett steg vidare och samlar
alla våra samhällsengagerande
uppdrag under ”Tillsammans”projektet som har som uppgift att
vara en positiv kraft i Linköping
Kim Martin Hasson
och sprida kunskap kring rörelse
och motion för alla, men med
fokus på barn och ungdomar. LHC:s egen Kim Martin Hasson har blivit utsedd
till ambassadör för ”Tillsammans”-projektet och kommer arbeta över hela vår
organisation och vara den naturliga kontakten för dessa frågor.

Matchloge - DIamond Club - Business Club - Restaurang
Representation i toppklass!

Några exempel på aktiviteter som LHC kommer arbeta med under innevarande på är:
• Hockeybussen -hjälpa fler ungdomar att prova på skridskoåkning under dagtid i nära samarbete med skolor.
• ”Tillsammans”-läktaren -öka samvaron för barn och ungdomar på plats i Saab Arena.
• Må-bra-föreläsningar med rörelse -i samarbete med skolar och idrottsföreningar.
• Sommarläger på Stångebro -både med fokus hockey på olika nivåer och även generella idrottsläger där
ungdomar umgås och provar olika idrotter.
På den senare är bredden viktig och därför kommer vi bjuda in partners till ”Tillsammans”-projektet för att möjliggöra
för alla att kunna delta. Partnerskap inom ”Tillsammans” kommer vara en viktig del för att bredda budskapet och
möjliggöra fler positiva insatser för barn och ungdomar i vår närhet.

Team 1217
12-17

LHC erbjuder ungdomar mellan 12 och 17 att se matcherna i Saab Arena mot att man förbin
der sig att avhålla sig alkohol och droger under hela säsongen, dygnet runt. Ett kontrakt skrivs
mellan den enskilde, dess målsman och LHC:s lagkaptener eller Team 1217-ambassadörer. Under
2018/2019 deltog 900 ungdomar i projektet, varav 35% tjejer. Samarbetspartners i projektet är
med och delar de administrativa kostnaderna samt får också möjlighet till kommunikation med
målgruppen och även möjlighet att skapa eller medverka vid events samt profileras runt detta
mycket positivt omtalade CSR-projekt.

LHC I SAMHÄLLET team 1217

MATCHARRANGEMANG

14

15

5 NYA BUSINESS CLUB
Förena nätverkande med din passion för hockey. Du kommer
ca 90 minuter före nedsläpp genom vår nya VIP-entré mellan
Stångebro och Saab Arena, tar hissen upp till andra plan och vår
nya Business Club i Saab Arena alt. trapporna till etage 2.
Buffé före match i vår exklusiva Nya Business Club, där du äter
med gäster i lugn och ro. Därefter ser ni matchen från absolut
bästa sittplats.
• Företagsnamn på Mediakuben
• Matchinfo från tränare/sportslig ledning innan match
• Hospitality på hög nivå.

6 MATCHPAKET ARENA
Sittplatsbiljett, middag, måltidsdryck och kaffe innan matchen.
• Namn på mediakuben
• Matchinfo från tränare/sportslig ledning innan match
• Matchprogram till era kunder/gäster

Vid önskemål egen lokal som du disponerar hela matchen
tillkommer ett tillägg på 100 kr/person

7 MATCHPAKET RESTAURANG
• Beroende på match serveras antingen buffé alternativt bordsserverad varmrätt samt kaffe.
Se prislista matcharrangemang för mer info.
• Vi erbjuder bord på etage på nedre, mellan alt. övre samt även
i bakre delen av restaurangen och då med sittplatser i direkt
anslutning till restaurangen
• Alla restauranggäster har tillgång till sitt restaurangbord hela
matchkvällen
• Matchprogram till era kunder/gäster
• Ert företagsnamn på mediakuben och alla tv-monitorer före
match och i periodpauser

8 KONFERENS
Boka er konferens i Saab Arena!
Rabatt vid bokning i samband med matchpaket/loge!*
Halvdagskonferens Matchdag: 315 kr/person
Heldagskonferens Matchdag: 365 kr/person
*Gäller vid matchbokning punkt 1-5
Se även konferensinformation, sid 26

9 EGEN HOCKEYMATCH
”Hockeyproffs för en dag” Se evenemangssidan sid 26

MATCHVÄRD
1 STOR
Ni äger Saab Arena för en kväll
Som Stor matchvärd möter ert företag publiken före matcherna,
i pauserna och på olika sätt i arenan efter era önskemål. VIP-loge
med mycket bra utrymmen för 22 personer. Logen kan disponeras
under hela matchdagen.
•
•
•
•
•
•
•

Radioreklam där ditt företag presenterar matchen
Tv-apparater i arenan
Tidningsannonser
Mediakuben / Speakerreklam
Exponering i LHC:s matchprogram
Matchinfo från tränare innan match
Möjlighet till utställningsyta i stora entréhallen,
övriga ytor i arenan eller utomhus
• Matchvärden utser ”Matchens lirare” i båda lagen
• Möjlighet till aktivitet på isen i ena pausen
• Matchprogram till era kunder/gäster
• Middag och måltidsdryck innan match samt kaffe och dessert
• Möjlighet att flagga med två företagsflaggor utanför arenan
• Medverka med logotyp på stora LED-tavlan utanför Saab Arena
• Mottager signerad LHC matchtröja på isen innan nedsläpp

2 LITEN MATCHVÄRD
Som liten matchvärd erbjuds ni 20 bra sittplatser inklusive
middag. Genom den fina exponering som ingår möter ert företag
publiken före matcherna, i pauserna och på olika sätt i arenan
efter era önskemål.
•
•
•
•
•
•

10 TILLVAL MATCHVÄRD

3 EGEN MATCHLOGE
Vi kan erbjuda flera olika loger som vi hyr ut per match i arenan,
med olika storlekar som rymmer från 10 till 36 personer. Anordna
er personal- eller kundkonferens innan match i egen loge, ät en
god middag och följ matchen från sittplatser direkt i anslutning
till logen. Middag och måltidsdryck innan match samt dessert och
kaffe ingår.
•
•
•
•

•	Reklamutlägg på stolarna
• Köp till extra biljetter
• Boka en egen läktarsektion.
• Beställ LHC-halsdukar, tröjor etc till dina kunder

Middag och måltidsdryck innan match samt kaffe och dessert
Namn på mediakuben
Matchinfo från tränare /sportslig ledning innan match
Matchprogram till era kunder/gäster

4 DIAMOND CLUB
En av de mest exklusiva hospitality-lösningarna inom svensk
idrott! NI kommer två timmar före match och avnjuter vår
buffé vid ert eget exklusiva middagsbord. Ni ser matchen
direkt från bordet och har tillgång till den exklusiva baren
i Diamond Club. Mat och dryck ingår i priset fram till
slutsignal (ej spritdrycker).
• Företagsnamn på Mediakuben
• Matchinfo från tränare/sportslig ledning innan match
• Diamond Club har en egen bar, exklusivt för sina gäster.

Radioreklam
Mediakuben / Speakerreklam
Exponering i LHC:s matchprogram
Matchinfo från tränare/sportslig ledning innan match
Matchprogram till era kunder/gäster
Middag och måltidsdryck innan match samt kaffe
#41 Broc Little

REPRESENTATION & UPPLEVELSER matchvärd • loger • diamond club

REPRESENTATION & UPPLEVELSER business club • matchpaket • konferens • egen hockeymatch

Prislista Matcharrangemang
Brynäs IF
Rögle BK
Växjö LH
Malmö IF
Örebro HK
Färjestad BK
HV71
Leksands IF
Djurgårdens IF
Frölunda HC
Luleå HF
Skellefteå AIK
IK Oskarshamn
Malmö IF
Örebro HK
Brynäs IF
Växjö LH
Rögle BK
Färjestad BK
Leksands IF
HV71
Luleå HF
Frölunda HC
Djurgårdens IF
Skellefteå AIK
IK Oskarshamn

17
21
28
05
17
24
31
14
16
23
30
05
19
26
30
11
18
23
25
13
15
20
27
03
07
12

sep
sep
sep
okt
okt
okt
okt
nov
nov
nov
nov
dec
dec
dec
dec
jan
jan
jan
jan
feb
feb
feb
feb
mars
mars
mars

tis
lör
lör
lör
tor
tor
tor
tor
lör
lör
lör
tor
tor
tor
mån
lör
lör
tor
lör
tor
lör
tor
tor
tis
lör
tor

40
25
25
25
30
40
45
40
35
35
30
40
35
30
30
30
30
35
40
40
40
35
40
40
30
40

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

22
15
15
15
20
22
30
22
22
22
20
22
20
20
20
20
20
22
22
22
30
22
22
22
20
22

500
000
000
000
000
500
000
500
500
500
000
500
000
000
000
000
000
500
500
500
000
500
500
500
000
500

1095
695
895
895
1095
1095
1095
1095
895
895
895
1095
895
695
695
895
895
1095
895
1095
1095
1095
1095
1095
895
1095

695
395
395
395
695
695
695
695
595
595
395
695
450
395
395
595
395
450
595
695
595
695
695
695
595
695

MATCHPAKET
RESTAURANG*

Angivna priser och arrangemang är exempel som kan utformas och anpassas till varje uppdragsgivares speciella behov och önskemål.
Moms tillkommer på vissa priser, kontakta LHC Marknad för mer information.

INFORMATION

Avbeställning skall ske skriftligt. Gäller avbeställningen ett arrangemang med ett beställningsvärde överstigande 50 000 SEK gäller fyra veckors avbeställningstid för att
inte full likvid skall ske. För beställningar med ett beställningsvärde understigande 50 000 SEK gäller att avbeställning senare än tio veckodagar före arrangemangets
första dag skall ersättas med 100% av värdet på beställningen. Vi hänvisar till Allmänna försäljningsvillkor för LHC Event AB. se www.lhc.eu menyval Marknad.

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nr	
Match	
Datum	
Dag	
Stor	
Liten	
					matchvärd	matchvärd	

EGEN
MATCHLOGE

1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495
1495

DIAMOND
CLUB**

595
395
395
395
595
695
795
795
595
495
495
695
595
395
395
495
495
595
495
795
595
695
795
695
495
595

MATCHPAKET
ARENA***

*** för egen lokal i arenan för ditt företag och
dina gäster tillkommer 100 kr per person

** barplatserna i Diamond Club 200 kr rabatt
Med reservation för TEMA-kvällar, se www.lhc.eu

* inklusive matchbiljett och mat
(Buffé vardag 695 kr, Buffé helg 595 kr,
en-rätters vardag 450 kr, en-rätters helg 395 kr)
(se vidare punkt nr. 8 sidan 15 för allt innehåll)

895
695
695
695
895
895
995
895
895
895
895
895
895
695
695
895
895
895
895
895
895
895
895
895
895
895

BUSINESS
CLUB

Prislista Matcharrangemang Linköping Hockey Club i Saab Arena
marknad@lhc.eu - 013-37 11 90
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1 LHC-Guiden

En effektiv marknadsföringskanal med möjligheter till annonsering i fyrfärg.
LHC-Guiden är en kvalitetsprodukt som läsarna
behåller hela säsongen. Den ingår också i våra
företagsarrangemang vilket innebär att många
människor kommer att läsa din annons.

Fyrfärgsannons i LHC-Guiden
1/8 sida....................... 8 900 kr
1/4 sida..................... 12 600 kr
1/2 sida..................... 21 000 kr
1/1 sida..................... 31 500 kr

2 NEDSLÄPP

Vår populära hockeytidning som
delas ut till cirka 70 000 hushåll i
Linköping med omnejd. Distribueras
även till samtliga företag i regionen. Massor av spännande läsning
för den hockeyintresserade och en
utmärkt kanal för att marknadsföra
dig i regionen. Utges i samband
med SHL-premiären i mitten av
september.

Fyrfärgsannons i Nedsläpp
1/8 sida....................... 8 900
1/4 sida..................... 12 000
1/2 sida..................... 20 000
1/1 sida..................... 35 000

Boka en annons
i både Nedsläpp och
LHC-guiden och få

10% rabatt!

kr
kr
kr
kr

Alla priser ex moms

3 SOCIALA MEDIER
Visa din företagslogo tillsammans med LHCs inlägg i sociala medier.
Läs mer på sidan 3 och 24.

exponering/mediaval annonsering • mediakanaler
Moms och reklamskatt samt eventuell produktionskostnad tillkommer.

18

19

Matchdräkt
#38 Johan
Södergran

#77 Linnea
Johansson

Extra exponering för våra dresspartners!
För ökad imageexponering erbjuder vi ett mycket prisvärt alternativ där
din logotyp även exponeras på J20- och J18-lagen i respektive elitserie.

Reklamplats på matchdräkt/hjälm innebär
att ditt varumärke kommer att vara i
centrum vartenda byte i varje period
under hela matchen och under en
hel säsong. Det innebär att du
frekvent kommer att synas i TV
och tidningar, inte bara under
själva matchen, utan också vid
intervjuer och reportage.
Antalet platser är begränsade.

Matchdress och hjälm
Kontakta LHC Marknad för offert.

LHC EGEN SPELARE DAM
Två egna spelare i från LHC Dam ingår.
• 	Exponering på matchdress på företagets två spelare.
• 	Exponering i matchprogram hela säsongen
• 	Exponering i Saab Arena med företagets logotype tillsammans med de
två spelarbilderna
•	Exponering i tidningen Nedsläpp
• 	Era 2 spelare medverkar vid ett tillfälle vid en av er arrangerad kundeller personalaktivitet

Egen spelare HERR

Slutspelstillägg 1500 SEK semifinal ytterligare 3500 SEK för final.

•		Spelarbild i arenan i naturlig storlek
		 tillsammans med din företagslogotyp.
•		Exponering av logotyp på er spelares
		 matchdress i anslutning till spelarens namn.
•		Er spelare medverkar vid ett tillfälle vid en av
		 er arrangerad kund- eller personalaktivitet.
•		Exponering i LHC-guiden och Nedsläpp
		 tillsammans med er spelare.
•		Exponering på mediakuben tillsammans
		 med er spelare vid mål och presentation.
•		Erhåller din egna spelares officiella
		 matchtröja, hemma eller borta.

PRIS...................................................25 000 kr

Egen tränare/ledare
• Bild i arenan i naturlig storlek tillsammans med din företagslogotyp.
•	Exponering av logotyp på tränares/ledares dress i anslutning till match.
•	Exponering i LHC-guiden och Nedsläpp tillsammans med er
tränare/ledare.
•	Exponering på mediakuben tillsammans med er tränare/ledare.
•	Möjlighet till enskild föreläsning. Bokas genom LHC Kundcenter.

Pris från 25 000 kr

Pris: Offert

Egen spelare HERR VIP
•	Samma paket som EGEN SPELARE inklusive
•
2 st VIP-kort.
Pris från 52 500 kr

Hyr din egen spelare
Vi kan erbjuda dig som samarbetspartner att hyra en LHC-spelare för
individuella upplägg som ert företags reklamfilm, butiksarrangemang
eller kund/personalaktivitet. Välkomna att kontakta LHC Marknad.

Egen spelare HERR FÖRETAG
•	Samma paket som EGEN SPELARE inklusive
•
2 st företagskort.
Pris från 44 500 kr

EXPONERING/MEDIAVAL matchdress shl • sdhl

Pris: Offert
#31 Olle Lycksell

EXPONERING/MEDIAVAL matchdress • egen spelare • egen tränare
Moms och reklamskatt samt eventuell produktionskostnad tillkommer.
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21

LHC i SDHL
SDHL utvecklas kraftigt år från år och vi är stolta över SM-silvret efter en rekordjämn final
serie. Men givetvis vill vi mer och hoppas på en positiv utveckling för damhockeyn så att vi
kan matcha våra ambitioner med den ekonomi som krävs.
LHC är den enda klubben i Europa som har både herr- och damlag i högsta serierna samt
nationellt ishockeygymnasium för både flickor och pojkar. Målet är att få fram duktiga
talanger som hjälper oss att nå stora framgångar med våra representationslag. Därför är
ett riktat bidrag till damhockeyn mycket viktigt för att vi ska fortsätta leda utvecklingen i
konkurrensen som råder.

Ni kan synas och
associeras med vårt
vinnande damlag på
flera sätt!
Kontakta oss gärna
för individuella
upplägg!

5 SARGPLATS STÅNGEBROHALLEN

1 HUVUDSPONSOR LHC DAM
• Paket 1:a FEMMAN ingår
• Matchdress
Skräddarsytt paket med valda delar av möjligheter
*20 % tillägg final
PRIS............................................. 110 000 kr

2 MATCHDRÄKT
Plats på matchdräkt på LHC DAM och/
eller LHC DAMJUNIOR ELIT.
Se vidare sidan 18-19.

3 MATCHSPONSOR
Du äger en hemmamatch i SDHL och erhåller upp till 500 biljetter att distribuera till kunder och personal. Du har full exponering på matchen och möjlighet att möta dina inbjudna gäster
face to face med aktitviteter.
En stor goodwill att göra ett arrangemang med LHC:s framgångsrika damlag ingår!
PRIS från....................................... 10 000 kr

4 MATCHPROGRAM
Du får Din logotype i LHC DAM:s Matchprogram och visar
på så sätt tydligt att Du och Ditt företag stöttar LHC DAM!
PRIS......................................................................5 000 kr

SPORTSLIGA SATSNINGAR matchdress • träningskläder • arrangemang • matchprogram
Moms och reklamskatt samt eventuell produktionskostnad tillkommer.

Med exponering i Stångebro Ishall når ni flera
hundratusen besökare varje säsong. Intäkterna från
dessa reklamplatser går till LHC:s mycket viktiga
satsning på dam- och juniorhockeyn. arenan har en
kapacitet på ca 4 000 åskådare och här tränar och
spelar klubbens junior- och ungdomslag.
En del av A-lagets träningar förläggs också här.
Alla ungdoms-, junior- och dammatcher visas på
livearena.com
Slutspelstillägg 1500 SEK semifinal ytterligare
3500 SEK för final. Mycket bra bevakning i TV och
tidningar från damernas matcher, ex. alla fem
finalmatcher våren 2019 direkt i SVT.
PRIS........................................................ 10 000 kr

6 LHC DAM EGEN SPELARE

Två egna spelare i från LHC Dam ingår.
• 	Exponering på matchdress på företagets två spelare
• 	Exponering i matchprogram hela säsongen
• 	Exponering i Saab Arena med företagets logotype 		
tillsammans med de två spelarbilderna
•	Exponering i tidningen Nedsläpp
• 	Era 2 spelare medverkar vid ett tillfälle vid en av er 		
arrangerad kund- eller personalaktivitet
Slutspelstillägg 1500 SEK semifinal ytterligare 3500 SEK
för final.

PRIS.............................................................. 25 000 kr

7 LHC DAMJUNIOR ELIT
Bli titelsponsor för vår juniorsatsning på Damsidan!
Du får exponering på hemsidan, i damlagets matchprogram och på matchdress Damjunior.
PRIS.............................................................. 30 000 kr

SPORTSLIGA SATSNINGAR egen spelare • lagaffisch • www.lhc.eu
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VISA ATT DU OCH DITT FÖRETAG ÄR MED I LHC:S UNGDOMSSATSNING!
Att bedriva ungdomshockey medför stora kostnader. Visa ditt aktiva stöd genom att synas med LHC Ungdomshockey!
Du kan även synas i Ljungsbro Ishall där ungdomslagen tränar och spelar matcher. Välj mellan:

1 LILLA UNGDOMSPAKETET
• Annons i tidningen Forward
• Ungdomstavlan
• Annons på LHC:s ungdoms hemsida
PRIS............................... 3 995 kr

Från SM-slutspelet i Nyköping

J20 i
SM-final och
J18 i SMsemifinal

LHC Academy
LHC ACADEMY är en succé! Förutsättningarna för våra elitsatsande
ungdomar har aldrig varit bättre och
håller absolut världsklass med tanke
på samarbetet med Birgittaskolan på gymnasienivå och
nya Arenaskolan på högstadiet.

Flera företag valde ifjol att särskilt stötta Academy-
satsningen och vi hoppas att det blir fler. Det medger
Linköping möjlighet att dels få upp ännu fler spelare till
SHL och också att vi kan fortsätta exportera spelare till
NHL i en takt som nu överstiger en spelare per år de senaste tio åren.

LHC Academy integrerar elitsatsningen för de fyra äldsta
åldersgrupperna U15, U16, J18 och J20. Grupperna har
sina egna tränare för lagen men i Academy har vi dessutom fristående heltidsanställda instruktörsresurser för
utespelare, målvakter och fysträning.

Parallellt med elitsatsningen inom Academy finns även det
tidigare traditionella spåret med ungdoms- och juniorlag
kvar i föreningen. Alla ungdomar som är intresserade av
ishockey är alltid välkomna att spela med LHC ända upp
till vuxen ålder.

2 STORA UNGDOMSPAKETET
•
•
•
•
•

Sargplats i Stångebrohallen
Medlemsutskick till alla ungdomsspelare och ungdomsledare
Annons i tidningen Forward
Ungdomstavlan
Annons på LHC:s ungdoms hemsida

5 MATCHTRÖJA
• 	Exponering på Juniorernas matchtröjor, borta- och hemma
PRIS.........................Enligt Offert

6 TRÄNINGSTRÖJA
• Exponering på juniorernas träningströjor
PRIS.........................Enligt Offert

7 JUNIORPAKETET
• LHC Juniorsponsor inkl. plats på Sponsortavla i Stångebrohallen och
Saab Arena, annons i LHC:s matchprogram och tidningen Nedsläpp

PRIS................................ 14 995 kr
PRIS............................... 9 000 kr

3 HUVUDPARTNER UNGDOM
•	Exponering LHC ungdoms jackor
•	Exponering LHC ungdom träningsoveraller
• Innehåll som Stora Ungdomspaketet

8 UNGDOMSTAVLAN
Ert företagsnamn på sponsortavlor både i Stångebrohallen och
Ljungsbrohallen, där det tydligt framgår att ditt företag är med i
LHC:s ungdomssatsning.

PRIS........................Enligt Offert.

4 LJUNGSBRO ISHALL
• Sargplats i Ljungsbro Ishall
PRIS.................................. 2 500 kr

9 LHC UNGDOM WEBBPLATS
www.lhc.eu/ungdom
Ungdomshemsidan har över 30 000 besökare varje månad!
Din logotyp syns på förstasidan i högermarginalen med länk till din
egen webbplats.

10 Samarbeta med LHC Ungdom
Öronmärk satsning på
utveckling av ungdoms
lagen gällande vårt mål
på 10 killar och 2 tjejer
ska komma in på LHC
hockeygymnasium (NIU)
varje år:

LHC ACADEMY – ”LHC FUTURE TALENTS”
För företag, två nivåer:

Huvudnivå

Partnernivå

Innehåll, exempel:
•	Sargplats i Stångebrohallen

•
•
•
•
•

Instruktörer is/fys
	Mentala tränare
Kostrådgivning
Utrustning, off-ice/on ice
	Tekniska hjälpmedel
PRIS..............enl offert

Innehåll, exempel:
• Plats på tavla/rollup i foajén i Saab Arena och Stångebrohallen

• Del av sargplats i Saab Arena

”Vi stöttar LHC Future Talents”

• Logo på träningsoverall/jacka för Akademispelarna

• Företagsnamnet i LHC:s matchprogram och hemsida

•	Möjlighet till en föreläsning

• Verksamhetsbrev

•	Möjlighet att bli ”fadder” till en spelare
• Plats på tavla/rollup i foajén i Saab Arena och Stångebrohallen
”Vi stöttar LHC Future Talents”
• Logo i LHC:s matchprogram

SARGREKLAM STÅNGEBROHALLEN

• Företagsnamnet på LHC:s hemsida
• Verksamhetsbrev

Investering
Huvudnivå...........................................................30 000 kr/år
3-årsavtal (25 000 om företaget redan sponsrar LHC med minst
100 000 kr i övrigt) - max 10 platser
Partnernivå.........................................................15 000 kr/år
3-årsavtal (10 000 om företaget redan sponsrar LHC med minst
100 000 kr i övrigt) - max 50 platser

SPORTSLIGA SATSNINGAR juniorer • ungdom
Moms och reklamskatt samt eventuell produktionskostnad tillkommer.

SPELARE SOM UTVECKLATS I LHC OCH
TECKNAT KONTRAKT I NHL 2008-2018

TIDNINGEN FORWARD

Calle Gunnarsson, Jonas Junland, Klas Dahlbeck, Mattias Bäck
man, Linus Hultström, Jesper Pettersson, Carl Dahlström, Jakub
Vrana, Gustav Forsling, Gabriel Carlsson, Marcus Högberg, Adam
Ginning, Johan Södergran, Olle Lycksell, Simon Lundmark och
Anton Björkman.

LHC:s egna magasin med fokus på ungdomsverksamheten.
Upplaga 4000 ex som distribueras till alla medlemmar och
samarbetspartners. Finns även tillgänglig på LHC:s verksamhetsställen. Utkommer en gång per säsong.

Med exponering i Stångebro Ishall når ni flera hundratusen besökare
varje säsong. Intäkterna från dessa reklamplatser går till LHC:s mycket
viktiga satsning på dam- och juniorhockeyn. Arenan har en kapacitet
på ca 4 000 åskådare och här tränar och spelar klubbens junior- och
ungdomslag. En del av A-lagets träningar förläggs också här.
Sargplats.......................................................... 10 000 kr
Banderoller.........................................................2 500 kr
Plexiglas..............................................................2 500 kr

SPORTSLIGA SATSNINGAR juniorer • ungdom
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DIGITAL RÄCKVIDD
De senaste åren har mycket av den traditionella marknadsföringen flyttat till de digitala medierna.
LHC erbjuder smakfulla tjänster med skräddarsydda budskap som når en bra räckvidd.
Tillsammans kan vi dra nytta av varandra varumärken och LHC:s räckvidd för att skapa läsvärda budskap.

Nya baren ”1598”

med matchutsikt!

!
T
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Y
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Sponsra inlägg på sociala medier
LHC har haft stor framgång på sociala medier och kommer fortsätta att investera i vårt innehåll. Som företag kan du sponsra inlägg

Vi har kompletterat
upplevelsen i Saab Arena
med en ny bar!
Vi har döpt den till “1598”
efter slaget vid Stångebro.

på både Instagram och Facebook under en 14 dagars period. Under en normal vecka under säsongen lägger vi minst ut 2-3 inlägg per
dag och ännu fler under matchdagar, ni som företag få vara med i hetluften och bära budskapet tillsammans med LHC.

PRIS enl offert

Sponsra annonsering
inför matcher

Precis som i Sky Bar kommer
Du att kunna följa spelet på
ett avslappnat och trevligt
sätt i barmiljö!

För dig som söker stor spridning av ditt varumärke är matchsponsring
något för dig. I samband med varje hemmamatch annonserar vi i
relevanta medier (endast digital annonsering) och för en mindre summa
sprider du ditt varumärke tillsammans med LHC!

Välkommen till Saab Arena!

Digital annonsering fungerar så här:
Genom ett specifikt system placerar vi ut dina annonser (banners) på
utvalda sajter för täckning av målgrupper till optimalt pris och synlighet på
webbsajterna.
Annonserna styrs geografiskt på utvalt område. Vi har 15-20 utvalda
websajter ex Aftonbladet, Expressen, Corren, Synonymer, Di, Linkedin m
m. Systemet optimerar val av sajter för pris och placering/synlighet. I uppföljningen redovisar vi
antal visningar, unik räckvidd på det lokala området, frekvens dvs hur många genomsnittliga antal
gånger annonsen visats samt även klick-in.
Fördelen med att annonsera i detta system är att annonsören får mer optimerade visningar, större
räckvidd och starkare kampanj per investerad krona än vanligt placerat annonsköp.
Exempelvis ger en kampanjbudget på 5 000 kr ca 70 000 visningar

PRIS enl offert

Officiella hemsidan
Vår prisbelönade hemsida är ett mycket bra forum att exponera ert företags logotyp/
varumärke på. Webbplatsen hade under säsongen 17/18 144 000 sidvisningar och 34 000
unika besökare i snitt per månad.

Hemsidan www.lhc.eu
Exponering annons top banner 980x120px.............................8 öre* per tittare
Exponering annons högermarginal 250x360px.......................8 öre* per tittare
Exponering annons mitten, 80x30px................................................. 40 000 SEK
Presentation ”INFÖR MATCH”-sida, 460x80px................................... 30 000 SEK
Presentation ”EFTER MATCH”-sida, 460x80px.................................... 30 000 SEK
*Annonsen ligger uppe tills din insatsnivå uppnåtts. 875 kr + ev
produktionskostnad av bannern tillkommer.

DIGITAL RÄCKVIDD branded content • LHCTV • LHC-podden • hemsidan

Digital skylt
Saab Arena
Med den digitala skylten ger du ditt företag
maximal synbarhet på långt håll och
profilerar ditt företag för alla trafikanter och
förbipasserande på Norrköpingsvägen och
Gumpekullavägen.
rena
Saab A

Priser

TGATAN
VIGFAS

10 sekunders exponering som
visas över 3000 gånger per vecka:
Vecka.......................... 3
Månad....................... 12
Halvår....................... 63
Helår....................... 110

350
600
000
000

kr
kr
kr
kr

Filmklipp max 10 sek eller stillbild
Publicering av färdigt material ingår.
Ett byte per månad ingår vid längre
abonnemang.
Extra byten 500 kr per tillfälle (max en gång
per vecka).
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Moms och ev produktionskostnad tillkommer.

Ny bar • digital skylt stångebro
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Konferera i Saab Arena
Välkommen att tillbringa dagen
hos oss i Saab Arena
Saab Arena har allt att erbjuda för en lyckad konferens, en unik
miljö med ett stort utbud av trevliga lokaler med tillhörande
teknik.
Vi kan även hjälpa till med olika sportaktiviteter på Stångebro
om så önskas och bokar Du konferens matchdag där Du avslutar
dagen med att avnjuta en SHL-match så erhåller Du rabatt.

PRIS FRÅN

365 kr/pers

Mässor, roadshows och events

INKL LUNCH,
FIKA & LOKAL

I Saab Arena finns utmärkta ytor och möjligheter att visa era
produkter, ni kan t ex använda foajén eller entrétorget.
Vi har ett antal större lokaler med ljud, bild och teknik, perfekta
att använda vid produktvisningar och mindre mässor.

LHC Education -teampower
och healthcare
Inom LHC finns en mängd kunniga personer som kan bidraga till
Er konferens med föreläsningar inom laganda, hälsa och motion.
Varför inte t ex en föreläsning om Team Building med en av våra

KONFERENSPRISER

tränare?

inkl kaffe/smörgås (fm), kaffe/kaka (em),

För bokning eller mer information:

lunchbuffé, konferenslokal inkl projektor

Varmt välkomna att kontakta oss i LHC Kundcenter!

SM-slutspelet

Heldagskonferens: 415 kr/person
Halvdagskonferens: 365 kr/person

kundcenter@lhc.eu eller tel 013-37 12 00.

– VÅR AMBITION – DIN FEST!

#50 Jonas Gustavsson

Under 16 säsonger har LHC kvalificerat sig 14 gånger för SM-slutspel. LHC i SDHL varit ett topplag sedan serien startade.
I slutspelet intensifieras bevakningen från media och matcher blir än mer attraktiva. Därmed ökar också värdet både på

LHC Network

exponerings- och representationsprodukterna på ett tydligt sätt. Du har förstås företräde till denna fest och för värdet
debiterar vi ett slutspelstillägg beroende på hur långt LHC avancerar.

Uppemot 1000 företag samarbetar på ett eller annat sätt med LHC. Detta medför en enorm möjlighet för Dig att hitta nya affärskontakter.
Anmäl dig till LHC Network där Du nu kan köpa hela säsongen i ett paket. Du köper platsen på företagsnivå så att flera personer i ditt företag

Se nedan.

kan åtnjuta möjligheten att träffa andra företagare under vår lunchträff.

Allmänna
försäljningsvillkor

Lunch ingår och en nyhet är att Du får presentera ditt företag på vår LHC Network-sida på www.lhc.eu

Avbeställning skall ske skriftligt. Gäller avbeställningen ett

PRISER LHC NETWORK

Paket om 10 biljetter

Per st

995 kr
1495 kr
3995 kr

129 kr
179 kr
495 kr

För Business Club/Diamond Club/VIP- och logeinnehavare
För LHC Samarbetspartners		
Företag som ej är LHC-partner		

Notera i din
kalender redan nu:
11/9 • 16/10 • 13/11
11/12 • 15/1
12/2 • 11/3
15/4

Hockeyproffs

för en dag

Spela en riktig hockeymatch som en kul pausaktivitet under
konferensen eller som avslutning på en givande dag.
Möjlighet finns också att boka företagshockey på en matchdag
och avsluta dagen med en av LHC:s hemmamatcher i Saab
Arena. Vi har all utrustning föutom skridskor för en match på
riktigt och kan så klart ordna allt praktiskt runtomkring Ert event.

PRIS

Enl offert

LHC

arrangemang med ett beställningsvärde överstigande
50 000 kr gäller fyra veckors avbeställningstid för att inte

1598-baren

Lunchen äger alltid rum i ett enskilt, anpassat rum i arenan för att Du i lugn och ro skall kunna nätverka. Vi kommer att genomföra åtta
LHC Network under säsongen 2019/2020 och du betalar för medverkan enligt nedan. Vi jobbar med två stående punkter, LHC-info från några
spännande tränare/spelare/ledare i föreningen samt ett gästföretag eller extern föreläsare.

full likvid skall erläggas. För beställningar med ett beställningsvärde understigande 50 000 kr gäller att avbeställning
senare än tio veckodagar före arrangemangets första dag
skall ersättas med 100% av värdet på beställningen.
Vi hänvisar till Allmänna försäljningsvillkor för
LHC Event AB, se www.lhc.eu menyval Marknad.

Nätverkshockey
Håll igång samtidigt som Du knyter nya kontakter!
Tränare och ledare från LHC coachar riktiga hockeypass på
torsdagsmorgnar med start 07:00. Därefter väntar en god
frukost och den senaste informationen kring Linköping Hockey
Club. Ett mycket roligt och nyttigt sätt för Dig att hålla igång!
Dessutom ordnas några gånger per säsong matcher och
logearrangemang för LHC:s Nätverkshockey.

PRIS

Enl offert

konferens • dagens lunch • LHC network • hockeyproffs för en dag • LHC hockey school
Moms och reklamskatt samt eventuell produktionskostnad tillkommer.

Slutspelstillägg innebär att klubben debiterar 20% på alla avtal om LHC går vidare till kvartsfinal, ytterligare 20% om LHC går
till semifinal samt ytterligare 20% vid SM-final. För VIP-kort och Business Club ingår kvartsfinalerna i grundprodukten, därefter
debiteras 20% för semifinal respektive final. För Diamond Club gäller 10% tillägg för vardera kvart-, semi- och final.
Reklamskatt 8% på sargplatser, reklamskyltar, annonser och banderoller tillkommer. 20% av det totala beloppet för match
värdskap beläggs med reklamskatt. Eventuell framtagningskostnad för exponeringsmaterial samt reklamspottar tillkommer

SM-slutspelet • allmänna försäljningsvillkor

Spelschema SHL
TIS	

17 sep	

19:00	Brynäs

TOR	

26 dec	

15:15

Malmö

LÖR	

21 sep	

15:15	Rögle

MÅN	

30 dec	

19:00	Örebro

LÖR	

28 sep	

18:00

Växjö

LÖR	

11 jan

15:15	Brynäs

LÖR	

05 okt

15:15

Malmö

LÖR	

18 jan

15:15

TOR	

17 okt

19:00	Örebro

TOR	

23 jan

19:00	Rögle

TOR	

24 okt

19:00

Färjestad

LÖR	

25 jan

15:15

Färjestad

TOR	

31 okt

19:00

HV71

TOR	

13 feb

19:00

Leksand

TOR	

14 nov	

19:00

Leksand

LÖR	

15 feb

18:00

HV71

LÖR	

16 nov	

15:15	Djurgården

TOR	

20 feb

19:00

Luleå

LÖR	

23 nov	

15:15

Frölunda

TOR	

27 feb

19:00

Frölunda

LÖR	

30 nov	

18:00

Luleå

TIS	

03 mars

19:00	Djurgården

TOR	

05 dec	

19:00	Skellefteå

LÖR	

07 mars

15:15	Skellefteå

TOR	

19 dec	

19:00	Oskarshamn

TOR	

12 mars

19:00	Oskarshamn

Växjö

LHC Kontaktpersoner
Fredrik Johnson, Försäljningschef företag, Key account manager

013-37 11 91

fredrik.johnson@lhc.eu

Ida Johansson, Key accont manager

013-37 12 09

ida.johansson@lhc.eu

Victor Grönberg, Säljare företag

072-301 29 39

victor.gronberg@lhc.eu

Niklas Nibell, Säljare företag

013-37 11 83

niklas.nibell@lhc.eu

Välkomna till LHC företagssupport
Hit kan du ringa med ändringar/ tillägg inför matcherna. Även boka de flesta av våra paket, biljetter,
konferenser och företagsarrangemang i samband med match i arenan.
LHC Kundcenter	Telefon
	E-post

013-37 12 00
kundcenter@lhc.eu

Stångebro Ishall • 582 78 Linköping
info@lhc.eu • www.lhc.eu
Instagram och Twitter: @LHChockey
Facebook: LHCOfficialPage

OBS! Reservation för eventuella ändringar.

säsongen 2019/2020

