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HOCKEYNS DAG 2020
Den 1 februari stöttar vi utsatta barns drömmar, mål & framtid och bjuder samtidigt på en härlig dag för 
våra besökare. Inträdet är gratis och hockeyupplevelsen är oförglömlig.

På Hockeyns Dag öppnar Redhawks upp Malmö Arena för fritt inträde. Våra partners gör detta möjligt 
genom att betala 1 krona per åskådare och årets upplaga går, precis som tidigare säsonger, i välgören-
hetens tecken. 20% av intäkterna går oavkortat till vår samarbetspartner Help at Hand.
Tillsammans skapar vi en kokande arena och stöttar goda ändamål!

Match  Malmö Redhawks - Luleå
Datum  2020-02-01
Matchstart kl 15:15
Biljettpris Gratis!

ALLA ÄR VINNARE
Hockeyns Dag är en match där alla är vinnare:
• Stadens invånare som får möjligheten att se hockey i världsklass utan att betala någonting
• Partners till Hockeyns Dag får bra exponering av sina varumärken
• Vi samlar in pengar till biståndsorganisationen Help at Hand
• Alla i publiken har möjlighet att skänka gosedjur till behövande barn i Asien och Afrika

BLI PARTNER TILL HOCKEYNS DAG
Partner Hockeyns Dag 
Tillsammans kan vi bjuda på gratis hockey i världsklass genom att våra partners till Hockeyns Dag beta-
lar 1 krona per besökare upp till ett max 10 000 personer. Dessutom går 20% oavkortat till Help at Hand 
vilket innebär att du som partner bidrar dubbelt upp.

Detta ingår också:
• Er logotyp exponerad på samlingsannons om Hockeyns Dag i Sydsvenskan
• Er logotyp exponerad på www.malmoredhawks.com
• Er logotyp exponerad på klappa/tifo som delas ut till besökare på Hockeyns Dag
• Mat för två personer tillsammans med övriga Partners till Hockeyns Dag
• Chans att vinna fina priser under middagen
Pris: 10 000kr

Tillägg: Utställningspaket
Som partner har du möjlighet att få din egen utställningsyta på Malmö Arena under hela Hockeyns Dag. 
Där får ni möjlighet att träffa alla de 12 000 gästerna och presentera ditt företag, exponera produkter, 
dela ut varuprov eller göra en kul aktivitet för barnen!
PRIS: 5 000 kr*

Tillägg: Logepaket
Som partner har du möjlighet att följa Hockeyns Dag från bästa plats och ge dina gäster en exklusiv 
upplevelse i egen loge. Du får 15 matchbiljetter i egen loge och dessutom ingår räkmacka (OBS: ord pris 
15 000 kr ex mat)
Du kan även välja att göra det hela till ett barnkalas, då serveras hamburgare, läsk och popcorn!
Pris: 5 000 kr*

Vi spelar för 3 000 barn och deras drömmar, mål och framtid
När man har möjlighet att hjälpa till så tycker vi att man också ska göra det. På Hockeyns Dag spelar vi för 
att samla in pengar till den skånska biståndsorganisationen Help at Hand och har som mål att tillsammans 
möjliggöra skolgång för 3 000 barn i Filippinerna. Skolgång och utbildning är den bästa hjälpen för en väg 
ur fattigdom. Utbildning ger barnen en möjlighet påverka sina mål och drömmar och med dessa sin egen 
framtid. 

Vi samlar in 3 000 nallar till behövande barn på vår Teddy Bear Toss
Efter den stora premiärsuccén med Teddy Bear Toss på Hockeyns Dag 2019, med drygt 2 000 insamlade 
nallar, så vill vi samla in ännu fler gosedjur detta året. Alla besökare kommer att uppmanas att ta med sig 
gosedjur och när vi gör vårt första mål kastar man in dessa på isen. Gosedjuren samlas in och skickas till 
behövande barn i Asien och Afrika i samarbete med Help at Hand och transportbolaget Jata Cargo.

VÅRT MÅL: 2 x 3 000

Tilläggspaket för resten av säsongen
Med vårt samarbete runt Hockeyns Dag väcks säkert tan-
kar och känslor för att se mer hockey och följa Malmö Red-
hawks framfart resten av säsongen. Därför har vi tagit fram 
ett specialpaket för Partners Hockeyns Dag:

• 2 säsongskort på långsida inklusive slutspel
• 10 mat att avropa i Percys Restaurang (tillträde endast 
för partnerföretag)
• Företagslogga på malmoredhawks.com
• Nyhetsmail

Pris: 10 000 kr*

* gäller endast för Partners Hockeyns Dag Teddy Bear Toss 2019



Malmö Redhawks
Hyllie Stationstorg 2
215 32 MALMÖ
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HJÄRTA KVALITET STOLTHET

Mats Lindahl
mats.lindahl@malmoredhawks.com
0707 30 23 61

Ulf Mohlin Fagerström
ulf.fagerstrom@malmoredhawks.com
0704 21 98 40

B-G Johansson
b-g.johansson@malmoredhawks.com
070 845 53 00

Johan Björk
johan.bjork@malmoredhawks.com
040 642 06 09

Måns Jeppsson
mans.jeppsson@malmoredhawks.com
070 220 56 83

Johan B-G Mats Måns Ulf

VI HJÄLPER DIG ATT BLI PARTNER TILL HOCKEYNS DAG!


