PARTNER 2022/2023

STOLTHET • INTEGRITET • NÄRHET • GLÄDJE

GÖR OSS SÄLLSKAP PÅ RESAN
Vi tar sikte på säsongen 2022/2023 och det siktet är
inställt på våra mål.
• Vi ska vara ett topplag i Hockeyallsvenskan
• Vi ska etablera Damlaget i div 1
• Vi ska fortsätta den fantastiska utvecklingen vi sett
hos våra juniorlag
• Vi ska fortsätta att ta hand om en stadigt växande
ungdomsorganisation
• Vi ska fortsätta att arbeta på bredden och fortsätta
som den stolta, starka förening vi är.
Den resan vill vi göra tillsammans med våra samarbetspartners. Vi vill skapa de bästa möjliga förutsättningarna för alla företag som finns med i Mora IK.
Därför kommer vi lägga ännu mer fokus på följande
punkter:
Nätverk: -Vi ska vara en spindel i nätet mellan alla våra
partners som på så sätt kan hitta affärer och möjligheter också sinsemellan.
Loger: -Vi utvecklar möjligheterna till möten i våra
loger. I Smidjegrav Arena ska vi erbjuda en plattform för
inspiration.
Exponering: -Vi har alla tänkbara lösningar för att just
ditt företag ska synas på det sätt som ger bäst värde
och resultat.
Flexibilitet: -Vi ska arbeta tillsammans med varje
enskild partner och skapa paket som är skräddarsydda
för varje behov.
Vi ska växa och blir starkare tillsammans. Vi har alla
haft prövningar under de senaste åren. Nu ska vi se till
att våra verksamheter blomstrar tillsammans i ett Mora
som andas framtidstro. Att just du och ditt företag finns
med Mora IK gör att vi våga sticka ut hakan och säga att
vi kommer att lyckas.
Tillsammans är vi starka!

Peter Masuhr
Försäljningschef

SYNS MAN SÅ FINNS MAN
Mora IK har de senaste åren satsat på att bli ännu bättre på kommunikation. Vi har i dag två heltidsanställda som
bara arbetar med att informera, kommunicera, marknadsföra och synliggöra vår verksamhet.
Hockeyallsvenskan är landets tredje största idrottsliga och samtliga matcher tv-sänds och det bör nämnas att
våra matcher lockar fler tittare än både NHL, Serie A och La Liga.
Antalet besökare på arenorna bland ligans 14 lag har ett snitt på 2 800 besökare.
Mora IK kommunicerar via följande kanaler:
• Hemsida -hade under 2021 över 800 000 besök
• Facebook -Över 10 000 följare
• Instagram -Över 8000 följare
• Twitter -Över 3000 följare
• Studio MIK -Vi producerar närmare 50 studioprogram med intervjuer och reportage
• Studio MIK Live -Vi erbjuder ett tiotal större
livesändningar varje säsong

• Mediakub - I Smidjegrav Arena sänder vi reklam, reportage och intervjuer i samband med alla A-lagets matcher
och dessutom har vi produktion under damerna och
juniorernas slutspel
• Nyhetsbrev -Varje månad och vid stora händelser
skickar vi ut ett nyhetsbrev till närmare 3000 medlemmar, våra säsongskortsinnehavare och våra ungdomar.
• Företagsbrev -Vi skickar ut brev till alla företag varje
månad för att berätta om vad som händer i verksamheten

Nytt för i år är att vi i höst kommer att starta upp en nätverks-sida på facebook där alla klubbens samarbetspartners kommer att kunna följa klubben på nära håll, men också att hitta varandra när man har ett behov av tjänster,
idéer och inspiration.
I alla dessa kanaler kan just ditt företag vara med och synas!

MATCHPRESENTATÖR GRUNDSERIEN
• Matchpresentation sociala medier
• Laguppställning sociala medier
• Periodsiffror sociala medier
• Slutresultat sociala medier

13 matcher (halvsäsong)
26 matcher (helsäsong)

26 000:49 000:-

PARTNER - DU VÄLJER NIVÅN
Huvudpartner			500 000:Guldpartner				250 000:Silverpartner				150 000:Bronspartner				
75 000:Mora IK partner			
20 000:-

HUVUDPARTNER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du får använda Mora IK i din egen
marknadsföring
Presentatör av Studio MIK
Exponering på vår Interna TV-kanal
Besök av A-laget
Intervju i våra sociala medier
VIP-resa
Padelturnering
Exponering på hemsidan
Kick-off
En signerad äkta matchtröja
Signerat inramat lagfoto
Inbjudan till möte med ledning/styrelse

GULDPARTNER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SILVERPARTNER
•
•
•
•
•
•
•
•

Du får använda Mora IK i din egen
marknadsföring
Exponering på vår Interna TV-kanal
VIP-resa
Padelturnering
Exponering på hemsidan
Kick-off
En signerad replica-tröja
Signerat inramat lagfoto

MORA IK PARTNER

Du får använda Mora IK i din egen
marknadsföring
Exponering på vår Interna TV-kanal
Intervju i våra sociala medier
VIP-resa
Padelturnering
Exponering på hemsidan
Kick-off
En signerad replica-tröja
Signerat inramat lagfoto

BRONSPARTNER
•
•
•
•
•
•
•

Du får använda Mora IK i din egen
marknadsföring
Exponering på vår Interna TV-kanal
VIP-resa
Padelturnering
Exponering på hemsidan
Kick-off
Signerat inramat lagfoto

Exponering på vår Interna TV-kanal • VIP-resa • Padelturnering•
Exponering på hemsidan • Kick-off • Signerat lagfoto

ARENAREKLAM

Med minst 150 timmar direktsänd TV på C-more och Sportkanalen utöver 10 månader och närmare 100 000 besökstillfällen av publik i Smidjegrav Arena kan vi garantera att reklam i arenan får maximal exponering.
Vart vill du synas? Det är bara att välja!

FASTA SKYLTAR
Avbytarbås		
3e band läktare
4e band läktare

25 000:15 000:10 000:-

SARGREKLAM
Kortsidor		
Långsida TV		
Långsida skugg
Plexiglas kortsida

MEDIAKUB

Tekningscirkel		
Vid blålinje		
Kortsida		

150 000:75 000:50 000:-

LED

Matchpuck				40 000:Första målskytt			
30 000:Nedsläpp 3 minuter			
35 000:Line Up				30 000:Mediakub nedre ring			
30 000:Powerbreak				50 000:Powerplay				50 000:Boxplay				50 000:50/50 lotteri				50 000:Domare				20 000:Publiksiffran				40 000:Film paus 3*30 sek			
45 000:Film paus 2*30 sek 5 matcher		
12 000:Film period 3*12 sek			
60 000:Pausintervju spelare			
30 000:Videogranskning		 1 000:- / tillfälle
Mediakub dammatcher		

80 000:65 000:30 000:40 000:-

ISREKLAM

5 000:-

10 meter 8 visningar			
10 meter 20 visningar			
100 meter 5 visningar			
100 meter 10 visningar			
100 meter 20 visningar		
100 meter 35 visningar		
100 meter 50 visningar		

10 000:22 000:18 000:30 000:50 000:70 000:90 000:-

REKLAM PÅ SPELARE
Det vi kan garantera är att våra spelare får exponering. Och syns du på våra spelare -ja då exponeras du och ditt företag
lika mycket. TV-sändningar, tidningar och våra egna kanaler publicerar alla bilder av just våra spelare.

MATCHSTÄLL
Framsida nedre (1)				
100 000:Rygg nedre (2)					250 000:Rygg övre (3)					300 000:Bröst mitt (4)					300 000:Bröst sidor (5)					250 000:Axlar fram (6)					300 000:Axlar bak (7)					100 000:Armar (8)					150 000:Byxor lår fram (9)				
150 000:Byxor lår bak (10)				
100 000:Byxor revärer (11)				
100 000:Byxor rumpa (12)				
50 000:Damasker (13)					100 000:Hjälm fram (14)				
300 000:Hjälm sidor (15)				
100 000:Hjälm uppe (16)				
100 000:-

FÖRETAGETS SPELARE
• Målpresentation mediakub
• Målpresentation sociala medier
• Spelarpresentation inför match
• Presentation i spelargalleriet
• Spelarbesök med intervjureportage

25 000:-

LADDA I LOGEN
Om du vill skapa en härlig inramning i kombination med ett
möte med personal eller kunder är våra loger rätt plats.
Vi har renoverat och skapat en miljö att trivas i. Lägg därtill
god mat, dryck och service så har du ett upplägg som
garanterat uppskattas och skapar en grund för lyckade
affärer.
I samband med alla våra hemmamatcher kan du som
önskar boka en loge. De är anpassade efter olika stora
sällskap. Självklart får du och ditt sällskap dessutom träffa
våra tränare och ni har sedan bästa platserna på en privat
läktare när det är dags för match.

VIP-LOGE

+ MEDIAPAKETET

• Entré i VIP-ingång 2 timmar innan nedsläpp
• Fördrink (alkoholfri)
• 3-rätters middag för upp till 10 personer i egen loge
• Tränarbesök i logen inför match
• Tipsstävling med pris
• 10 sittplater på egen läktare i anslutning till loge
• Möjlighet till presentation på TV med koppling till egen
dator

• ALLT som ingår i VIP-logepaketet
• Intervjureportage om kommande Logebesök som visas
i sociala medier
• Intervjureportage i mediakub i paus under match

22 500:-

15 000:-

MATCHVÄRDSKAP
• Ditt företag är officiell Matchvärd
• Entré med fördrink i VIP-ingång 2 timmar innan nedsläpp
• 3-rätters middag för upp till 20 personer i egen loge
• Tränarbesök i loge inför matchen
• Tippningstävling med pris
• 20 sittplatser i anslutning till loge
• Mottag signerad matchtröja på isen inför matchen
• Presentation mediakub med utrop under matchen med ett kort budskap
• Exponering sociala medier efter match
• Syns i all marknadsföring inför matchen (exkl radioreklam)
• Fri exponering i entréplanet
• Möjlighet till presentation på TV med koppling till egen dator
• Tackbrev för medverkan

30 000:-

SÄSONGSKORT

FÖRETAGSLOUNGE SHARP CORNER
Vår företagslounge är öppen på alla våra hemmamatcher. I en unik miljö inredd med Mora IK:s historia som tema
får man ta del av mingel, tilltugg, tränarbesök inför matchen och en egen bar. En exklusiv möjlighet för er som
vill ha det där lite extra!

4 000:-

VAR MED DÄR DET HÄNDER
KONFERENS & EVENEMANG
Smidjegrav Arena är en naturlig mötesplats med hög tillgänglighet i
centrala Mora med gott om parkeringsmöjligheter och en egen restaurang.
Vi erbjuder flera olika lokaler och hjälper till att anpassa just ert arrangemang för bästa resultat. Planerar du en föreläsning, personalträff, mässa,
utbildning eller ett personligt möte så tveka inte på att ta kontakt med oss
för att skapa en fantastisk upplevelse i en positiv miljö!

Offert

FÖRETAGSHOCKEY
Samla kunder, arbetskamrater eller nära och kära för en match på is.
Ett uppskattat event som vi skräddarsyr helt efter era behov gällande
allt från låneutrustning, representation från A-lagsspelare, lunch och
middag samt domare.
Offert

ENKRONASMATCHEN
Vår årliga välgörenhetsmatch i samarbete med Tobiasregistret som för
register med donatorer av blodstamsceller som kan användas för att
behandla exempelvis leukemi. Var med, gör skillnad och rädda liv!

STÅPLATSSTÖDET
Tack vare ståplatsstödet är vi stolta över att som en av få elitklubbar i Sverige kunna
erbjuda barn & ungdomar fri entré på ståplats under samtliga våra hemmamatcher.
Huvudsponsor
• Upplåtelse av företagslogotyp Huvudsponsor i Mediakuben
• Film i Mediakuben under pauserna
• Avtalad plats för exponeringsyta						

75 000:-

Maxi
• 10 biljetter grundserien
• Exponering företagslogotyp under rubriken Maxi mediakuben		

10 000:-

Mini
• 5 biljetter grundserien
• Exponering företagsnamn under rubriken Mini i mediakuben		

5 000:-

UNGDOMSVERKSAMHETEN
Med en stadig tillväxt i vår ungdomssektion så sysselsätter vi hundratals barn och ungdomar så att de får en bra
hälsosam uppväxt i en trygg och social miljö med vänner och upplevelser som de bär med sig i hela livet. Sett till antal
aktivitetsstarter så är Mora IK den största ungdomsföreningen i kommunen.

UNGDOMSPAKET 1
• Upplåtelse av företagsnamn med länk till egen hemsida på
Mora IK:s hemsida under ungdomspartner
• Exponering Intern TV

3 000:-

UNGDOMSPAKET 2
• Upplåtelse av företagslogotyp med länk till egen hemsida på
Mora IK:s hemsida under ungdomspartner
• Exponering Intern TV

6 000:-

UNGDOMSPAKET 3
• Upplåtelse av företagslogotyp med länk till egen hemsida på
Mora IK:s hemsida under ungdomspartner
• Exponering Intern TV
• Exponering företagslogotyp mediakub under våra ungdomscuper

10 000:-

DAMLAGET
Vårt damlag avancerade till division 1 inför säsongen 2022/2023 vilket ger ännu bättre förutsättningar för att bygga
vidare på vår lyckade start i dam- och flickhockeyn i Mora och Dalarna. Intresset för denna satsning har varit stor så se
till att vara med och stötta denna fantastiska resa från början!

DAMPAKET 1
• Upplåtelse av företagsnamn med länk till egen hemsida på
Mora IK:s hemsida under dampartner
• Exponering Intern TV

5 000:-

DAMPAKET 2
• Upplåtelse av företagslogotyp med länk till egen hemsida på
Mora IK:s hemsida under Dampartner
• Exponering företagslogotyp mediakub på våra dammatcher
• Exponering Intern TV

10 000:-

DAMPAKET 3
• Upplåtelse av företagslogotyp med länk till egen hemsida på Mora IK:s
hemsida under Dampartner
• 1 st biljettpott på 26 biljetter till herrlagets hemmamatcher
• 1 st kort till Sharp Corner företagslounge
• Exponering företagslogotyp mediakub på våra dammatcher
• Exponering Intern TV

30 000:-

Vill du synas på våra ungdomars och damers matchtröjor?
Att exponeras på matchtröjorna på dam och ungdom är ett väldigt effektivt sätt att nå ut brett med ert varumärke då dessa frekvent förekommer
på bilder i Mora IK:s kanaler, men även på spelare och föräldrars egna flöden. Tröjorna gäller i 3 säsonger och nya kommer att tas fram till säsongen 2023/2024 men ta kontakt med oss redan nu för att säkra din plats!

KLUBBDIREKTÖR
Peter Hermodsson
0250 - 944 30
peter.hermodsson@moraik.se

FÖRSÄLJNINGSCHEF
Peter Masuhr
0250 - 944 36
peter.masuhr@moraik.se

FÖRSÄLJNING
Anton Eriksson
0250 - 51 12 23
anton.eriksson@moraik.se

Mora IK • Box 142 • 792 23 Mora
www.moraik.se
facebook.com/moraik.se

twitter.com/mora_ik

instagram.com/moraiklive

