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Örebro Innebandys målsättning är att vara den ledande innebandyföreningen i 
Örebro och det självklara valet för alla innebandyintresserade i Örebro län. Örebro 
Innebandy bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7–19 år med 
närmare 450 aktiva. Ungdomsverksamheten är själva grunden i föreningen och är en 
förutsättning för att bedriva elitverksamhet. Örebro Innebandy kan inte påverka hur 
andra föreningar i länet jobbar med deras ungdomsverksamheter, men vi vill vara en 
förebild för alla föreningar när det gäller fokus på den egna ungdomsverksamheten.

Det är en utmanande målsättning som förpliktigar. En grund för att målet ska 
realiseras är att vi arbetar långsiktigt, framåtriktat och innovativt med hela 
verksamheten, från de yngsta tjejerna och killarna i vår ungdomsverksamhet till våra 
representationslag inom dam och herr.

Jobbar ni också långsiktigt, framåtriktat och innovativt? 

Vi vill gärna jobba aktivt med samarbetspartners som tror på vår vision, som delar 
våra värderingar och därför vill vara med och synas tillsammans med oss.

Som partner till Örebro Kings blir ditt företag en fullvärdig medlem av vårt nätverk 
med samarbetspartners. I arenan får ni möjlighet att se världens bästa innebandyliga 
- SSL - från de bästa och mest bekväma platserna. Som en del av partnernätverket 
får ditt företag inte bara chansen att exponeras på ett bra sätt i ett vinnande koncept 
utan också chansen att knyta nya kontakter med företag i närregionen.

VÄLKOMNA TILL ÖREBRO INNEBANDY

ÖREBRO KINGS - FRAMÅT

SAMARBETSPARTNERS



831 personer i publiksnitt under säsongen, 78 st partnerföretag, 4st partnerträffar, 
16 olika restauranger som under säsongen bjöd på olika rätter i VIP:en vid deras 
representationsmatch.

32 spelade matcher i grundserien, 4 träningsmatcher på försäsongen och 210 träningar

2 228 följare på facebook, 2 020 följare på instagram, 924 följare på twitter, 
1400 unika besökare på hemsidan / månad.

SÄSONGEN I SIFFOR

Publik och partners 

Svett och tårar

Sociala medier

Att synas i positiva sammanhang bland idrottsintresserade är oftast en relativt blygsam 
investering samtidigt som idrottsrörelsen är ett viktigt inslag i samhället. Örebro Innebandy 
jobbar med en mycket bred ungdomssektion som hjälper ungdomar ta ansvar och 
finna glädjen i att tillhöra en grupp, med hjälp av en meningsfull sysselsättning och en 
uppfostrande social samvaro etc. Företag som syns med Örebro Innebandy når en bred 
målgrupp och ett engagerat umgänge med andra starka varumärken, vilket ger mycket 
good-will.

Sponsring är till skillnad från annan marknadsföring långtidsverkande. Kunder och anställda 
känner sig stolta över att se varumärket i olika positiva sammanhang. 
Därför är varumärkessponsring en viktig del av marknadsföringen.

- Internt – personalfrämjande aktiviteter, friskvård, mötesplats

- Reklam – del av företagets reklaminvesteringar

- PR – företaget ”talar om” i övrig media att man sponsrar och varför man gör det

-  Försäljning – företaget bygger upp kampanjer/teman baserat på sponsringen   
 riktat mot konsumenter

3 st delar som ska integreras med varandra för att få ut maximal effekt av sponsringen:

- Exponering – är uppvisande av företagets varumärke, produkt eller logotyp 

-  Relation – möjligheten att nå nya kunder via Örebro Kings partnernätverk. Dess  
 utom kundvård, personalvård, friskvård och utbildning

- Kommunikation/kommers – en möjlighet för partners att sälja och kommunicera   
 produkter via Örebro Kings aktiviteter och events

IDROTT OCH AFFÄRER

SPONSRINGENS ROLL I FÖRETAGET



Ta chansen att välja ett paket och få mycket förmånliga priser på er exponering!
VÅRA PAKET

HUVUDPARTNER

GULDPARTNER

SILVERPARTNER

BRONSPARTNER

100k sek

60k sek

40k sek

20k sek

- Företagetslogo på matchtröjor (Mage)*
- Företagetslogo på samtliga kläder (träningsställ, jackor, overaller m.m)*
- Sargreklam
- Reklam Ledslingan 30m / 10 sekunder (Rullande under matchen)**
- Reklam på ledmonitor
- Spelarrollup
- Golvreklam
- Reklamvepor i arenan
- Backdrop
- Plats i matchprogram (samtliga hemmamatcher säsongen 2018/19)
- Matchsponsor vid 2 tillfällen
- Reklam på Örebro Kings hemsida
- Reklam i Örebro Kings sociala medier
- 6 VIP-årskort 
- 4 platser i nätverket
- 2 signerade matchtröjor

- Företagetslogo på matchtröjor (fram/baksida)*
- Sargreklam
- Reklam Ledslingan 30m / 10 sekunder (Rullande under matchen)**
- Reklam på ledmonitor
- Reklamvepor i arenan
- Plats i matchprogram (samtliga hemmamatcher säsongen 2018/19)
- Matchsponsor vid 1 tillfällen
- Reklam på Örebro Kings hemsida
- Reklam i Örebro Kings sociala medier
- 4 VIP-årskort 
- 3 platser i nätverket
- Matchbollen presenteras av guldpartners
- 2 signerade matchtröjor

- Företagetslogo på matchdräkt (Byxor eller Ärmar)*
- Reklamvepor i arenan
- Reklam Ledslingan 30m / 10 sekunder (Rullande under matchen)** 
- Reklam på ledmonitor
- Plats i matchprogram (samtliga hemmamatcher säsongen 2018/19)
- Reklam på Örebro Kings hemsida
- Reklam i Örebro Kings sociala medier
- 2 VIP-årskort 
- 2 platser i nätverket
- 1 signerad matchtröja  

- Reklamvepor i arenan
- Spelarroll-up
- Plats i matchprogram (samtliga hemmamatcher säsongen 2018/19)
- Reklam på Örebro Kings hemsida
- 1 VIP-årskort 
- 1 plats i nätverket



Vart vill du synas?
EXPONERINGSMÖJLIGHETER I ARNENAN

SARGREKLAM

SPELARROLLUP

LEDSLINGAN 

GOLVREKLAM

ARENAREKLAM 

LEDMONITOR

10 000 SEK (Gäller hela säsongen)

6 000 SEK (Gäller hela säsongen)

20 000 SEK (Gäller hela säsongen)**

20 000 SEK (Gäller hela säsongen)

8 000 SEK (Gäller hela säsongen)

10 000 SEK (Gäller hela säsongen)

- Reklam på sargbit (0,5 x 2,5m)
- 1 årskort

- Reklam på en valfri spelares rollup
- 1 årskort

- Reklam Ledslingan 30m / 10 sekunder 
- 2 årskort

- Reklam på golvet (1 x 3m)
- 2 årskort

- Reklam på vepa (1 x 3m)
- 1 årskort

- Reklam på ledmonitor (Vägg)
- 1 årskort



Syns i samband med matcher!
MATCHMÖJLIGHETER

BOXPLAY

MATCHSPONSOR

POWERPLAY 

MATCHKLAPPA

MATCHBLAD

10 000 SEK (Hela säsongen)

6 000 SEK (Gäller per match)

10 000 SEK (Hela säsongen)

10 000 SEK (Ensamrätt / Per match)

4 000 SEK (Hela säsongen)

- Reklambudskap i samband med boxplay
- 1 årskort

- Reklam på matchaffischer (Digitalt och tryck)
- Ledmonitor reklam
- Möjlighet att exponera i arenan
- Möjlighet att dela ut reklam i arenan
- Utser matchens lirare i båda lagen
- Omnämns i högtalarsystemen
- 4 VIP-biljetter för matchen

- Reklambudskap i samband av powerplay
- 1 årskort

- Ditt budskap och logotyp
- 2 VIP-biljetter för matchen

- Reklam i matchbladet

Gäller ej målvaktsställ*
Ledreklam inkluderas ej vid tv-matcher** 
Reklamskatt (8%) och produktionskostnader tillkommer på alla priser 
(Reklamskatt gäller ej webb, LED och nätverk)



KONTAKTPERSON

Johan Lundh
Ordförande och Sponsoransvarig

E-post:  johan@orebroinnebandy.se
Telefon:  070 - xxx xx xx

HERR - SSL

DAM - DIV. 1

UNGDOM
- Framsida på samtliga ungdom- och juniorställ

40 000 SEK



Örebro Innebandy
Adress:  Idrottshuset, Eyragatan 1, 702 25 Örebro
Org.nummer:  802459-8230
Bankgiro: 5055-3387
E-post:  info@orebroinnebandy.se
Hemsida: www.orebrokings.se

Partnerkatalogen är framtagen av vår kommunikationsbyrå - 8190 Design, i Örebro.


