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SYNS MED OSS 
OCH NÅ UT BRETT
Ett samarbete med Skellefteå AIK Hockey förknippar ditt företag 
med ett av Sveriges starkaste varumärken inom idrott.

HELA  
SVERIGES AIK

En del av vårt erbjudande handlar om en svårslagen 
exponering. Du får möjlighet att visa upp ditt företag i 
sammanhang som engagerar och lockar många människor: 
från läktarplats i Skellefteå Kraft Arena till tv, tidning och 
webbaserade tjänster.

Den andra delen av vårt erbjudande handlar om vilka vi är 
och vad vi står för. Skellefteå AIK Hockeys varumärke bygger 
på att vi nått framgångar tillsammans, med långsiktighet och 
tålamod. I dag förknippas vi med nytänkande och samarbete, 
något som vi är stolta över.

Alla våra samarbetspartners är i högsta grad delaktiga i våra 
framgångar. Vi hade aldrig kunnat bli en av Sveriges ledande 

ishockeyföreningar utan långvariga och ömsesidiga samarbeten 
med näringslivet.

I denna broschyr finner du alla möjligheter att exponeras med 
oss. Vi är bygdens lag och vi hoppas ni vill vara en med och 
göra vår Bygd än mer framgångsrik. Självklart är vi alltid öppna 
för att höra dina idéer om hur du kan skapa affärsnytta genom 
att samarbeta med oss.

#bygdenslag

Perfekt placerade längs Norrlandskusten når vi 380 000 
människor inom en radie på 13 mil. Inom 30 mil når vi 
610 000 mäniskor. AIK har ett historiskt starkt fäste i övre 
Norrland. Och genom att konsekvent visa upp vad vår klubb 
står för, både på och utanför isen, blir vi ständigt fler över 
hela landet.  

JAKTEN PÅ GULD 

Under de senaste 9 säsongerna har vi varit i final 7 
gånger. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för att nå vårt mål 
att stå överst på pallen. Tillsammans med er kan vi göra 
detta möjligt.
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SYNS I MEDIA

GÅ MED FÖRETAGET PÅ HOCKEY

Skellefteå AIK ges mycket utrymme i media. Den stora 
nationella synligheten i kombination med vårt starka 
varumärke ger positiva synergieffekter även för våra 
samarbetspartners och vi har fortsatt höga siffror i 
mediastatistiken. Mätningen till höger är gjord av 
Upplevelseinstitutet.

ÅRSKORT

För dig som vill ha garanterat bästa plats varje match. 

DIGITAL POTT

Köp valfritt antal biljetter som ni själva disponerar under 
säsongen. På utvalda sektioner som enkelt administreras 
via webben.

GRUPPRABATT

Ta med dina anställda eller bjud era kunder på hockey. 
Olika rabatt beroende på vilken sektion och antal biljetter.

Läs mer på www.skellefteaaik.se/biljetter

MEDIASTATISTIK   2017/2018 2018/2019 

Tv-tid 228:00:55 113:03:24

Tv-publik (1 000-tal) 109 839 49 055

Pressvärde (kronor) 18 499 868  12 928 400

Bilder 880 699

Utrymme helsidor 246 173

Webb-värde (tusental)  37 393 036  29 000 682

Bilder (webb)  1 421 1 167
Digitala 

medier
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POWERPLAY 

Hela säsongen...............................................................................68 000 kr

BOXPLAY 

Hela säsongen...............................................................................53 000 kr

1:A MÅLSKYTT + ALLA AIK-MÅL 

Hela säsongen.............................................................................121 000 kr

5 SEK HÖRNYTA MEDIAKUB, 2 GGR PER PERIOD

Hela säsongen...............................................................................38 000 kr

15 SEK SPOT, 3 GGR PER MATCH
Före match och under 2 pauser 

1 match.........................................................................................4 400 kr
Hela säsongen...............................................................................68 000 kr

PUBLIKSIFFRA

Hela säsongen...............................................................................42 000 kr

MEDIAKUBEN
Rörlig reklam: Din chans att förmedla ditt bud-
skap för upp till 5 801 personer som finns på plats 
i Arenan. Köp enstaka matcher för att komma ut 
med en kampanj eller varför inte köpa utrymme hela 
säsongen med möjligheten att byta ut ditt budskap. 
Reklamen varvas med det redaktionella innehållet.

HEMSIDA OCH ARENA-TV
Hemsidan är en av regionens största mediekanaler 
med drygt 3 miljoner besök det senaste året (augusti-
april), vilket gör den till ett bra forum för exponering. 
Här finns de senaste nyheterna och exklusiva spelar-/
ledarintervjuer. Vår webb-tv har 250 000 visningar per 
säsong, exklusive visningar via SHLplay.se.

Banners, pris/månad.....................................7 000 kr

Banners, pris/säsong..................................35 000 kr

EXPONERING I SKELLEFTEÅ KRAFT ARENA

Reklamskatt 7,65 % alternativt moms samt produktionskostnader

tillkommer.

MATCHPROGRAM

13 framsidor och 13 baksidor...........................................................88 000 kr

ÖVRIGT

Sargdörr insida................................................................................30 000 kr
Restaurang tv samtliga bortamatcher 
samt daglig lunch 6–10 ggr/timme....................................................82 000 kr
Matchaktivitet där ett av våra ungdomslag ex 
delar ut reklambudskap/giveaways.............................................3 000 kr/match
Isskrapare + spade + hink................................................................55 000 kr

FASTA SKYLTAR SARG OCH RINKREKLAM  

Sargreklamen finns närmast händelsernas centrum och ses bra av publiken.
Sarg hel säsong (A)..........................................................................53 000 kr
Rinkreklam hel säsong (B)................................................................36 000 kr

LED-SKYLTAR
Växlar mellan totalt 12 sekvenser, där varje sekvens visas 10-12 sekunder. 
Mycket bra arena-exponering.

11 st LED-skyltar uppgång (L1) hel säsong.........................................59 000 kr

RESULTATSERVICE
2 LED-skyltar med 7 reklamplatser. Under eventet växlar skylten läge mellan 
enskilda och samtliga 7 varumärken.

Hel säsong....................................................................................57 000 kr

MATCHVÄRDSPAKET

Vardagar.......................................................................................38 000 kr
Helgdagar.....................................................................................27 000 kr
Lilla matchvärd (kub+tränarsnack).....................................................7 000 kr

Begär offert.
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SYNS MAXIMALT BÅDE LOKALT OCH NATIONELLT

N

S

FASTA SKYLTAR SARG OCH RINKREKLAM
Reklam på sargen exponeras mycket frekvent i tidningar och tv. Sarg-
reklamen finns närmast händelsernas centrum och ses bra av publiken.

Sargreklam kortsida (A) ..................................... 169 000 kr 
Sargreklam långsida (A)  .................................... 154 000 kr 
Rinkreklam (B)................................................... 68 000 kr

LEDSKYLTAR
Växlar mellan totalt 12 sekvenser, där varje sekvens visas 12 sekunder. 
Mycket bra tv-exponering och arena-exponering

Uppgång och LED sarg (L1 och L2)........................192 000 kr 
LED-skylt 8 m (L2)..............................................165 000 kr
LED-skylt 4 m (L2)...............................................77 000 kr
LED skylt 9 m (L3)..............................................110 000 kr
LED skylt 4,5 m (L3).............................................52 000 kr

DRÄKTREKLAM
En mycket attraktiv reklamplats som exponeras massivt i lokal-, 
 regional- och riksmedia. Reklamplats på dräkten exponeras vid 
både hemma- och bortamatcher.

Reklam på matchdräkt..................................... Pris via offert

FASTA SKYLTAR SARG OCH RINKREKLAM
Reklam på sargen exponeras mycket frekvent i tidningar och tv. Sarg-
reklamen finns närmast händelsernas centrum och ses bra av publiken.

Sargreklam kortsida (A) ..................................... 154 000 kr 
Sargreklam långsida (A)  .................................... 140 000 kr 
Rinkreklam (B)................................................... 61 000 kr

DRÄKTREKLAM
En mycket attraktiv reklamplats som exponeras massivt i lokal-, 
 regional- och riksmedia. Reklamplats på dräkten exponeras vid 
både hemma- och bortamatcher.

Reklam på matchdräkt..................................... Pris via offert

MEDIAKUB 
Ytor med mycket bra tv-exponering, möjlighet att växla budskap 
under säsong

Mediakub nedre band............................................. Offert

Reklamskatt 7,65 % alternativt moms samt produktionskostnader 
tillkommer.



SVERIGE

PORTO BETALT

Besöksadress: Skellefteå Kraft Arena, Postadress: Box 185, 931 22 Skellefteå  
Telefon 0910-79 20 00 Fax 0910-79 20 10  
Postgiro 490 37 57-5 Bankgiro 935-0786 Org. nr 894701-1519 
Hemsida www.skellefteaaik.se E-post info@skellefteaaik.se

Håkan Billing
försäljnings- och marknadschef
hakan.billing@skellefteaaik.se
070-540 40 30

Patrik Lindström
säljare
patrik.lindstrom@skellefteaaik.se
0910-79 20 13, 070-375 36 51

Pernilla Haglind
sälj konferens & event
pernilla.haglind@skellefteaaik.se
073-733 97 81

Samuel Söderlund
media & press
samuel.soderlund@skellefteaaik.se
072-525 76 50

Therese Mossberg
kommunikation & marknad
therese.mossberg@skellefteaaik.se
070-180 02 63

Charlott Landstedt Sjöö  
biljett-/bokningsansvarig
charlott@skellefteaaik.se 
0910-79 20 30

Petra AhnOrre
restaurangchef
petra.ahnorre@skellefteaaik.se 
0910-79 20 16

Susanne Ljuslinder
konferensansvarig
susanne.ljuslinder@skellefteaaik.se
0910-79 20 17 

Pea Israelsson
klubbdirektör
pea@skellefteaaik.se
0910-79 20 12, 070-551 10 51

Sponsortavla i Arenan med ert företagsnamn. • • •

Kick Off-träff, exklusiv träff inför seriestarten med mat, dryck och insiderinformation. • • •

Under säsong anordnad träff, i samband med match. • •

VIP-kort, som innefattar fri parkering till varje sittplats. • •

Möjlighet att disponera spelare i A-lagstruppen efter överenskommelse. •

Länk på AIK:s hemsida under Första-/Andra-/Tredje-/Fjärdefemman. • • • •

AIK-kalender. • • • •

Inbjudan till Skellefteå AIK-nätverket*. • • •

Rättighet att använda Skellefteå AIK Hockeys namn, klubbmärke och kännetecken  
i egen marknadsföring. 

•

Rättighet att använda märket ”Sponsor Första-/Andra-/Tredje-/Fjärdefemman”  
på grafiskt sätt som framgår ovan.

• • • •

OFFICIELL AIK-LEVERANTÖR De företag som tecknar avtal om en sammanlagd summa över 500 000 kr. Förmåner enl avtal.
FÖRSTAFEMMAN De företag som tecknar avtal om en sammanlagd summa över 250 000 kr. 
ANDRAFEMMAN De företag som tecknar avtal om en sammanlagd summa över 150 000 kr. 
TREDJEFEMMAN De företag som tecknar avtal om en sammanlagd summa över 60 000 kr. 
FJÄRDEFEMMAN De företag som tecknar avtal om en sammanlagd summa över 35 000 kr. 

Beroende på omfattningen av ditt totala engagemang erhåller du de förmåner som är uppräknade under respektive nivå. 
Arbetet med att sätta ihop ett individuellt anpassat sponsorpaket gör vi givetvis tillsammans allt utifrån ditt företags behov. 
OBS! Sittplatskort räknas till ett värde av 50 % in i summan för reklamköp för Första-, Andra-, Tredje- och Fjärdefemman.

Reservation för tryckfel och prisjusteringar.

FÖRMÅNER 
FÖR SAMARBETSPARTNERS

INBJUDAN TILL SKELLEFTEÅ AIK BUSINESS CLUB* skickas till alla 
samarbetspartners i Första-, Andra-, Tredje- och Fjärdefemman för 
möjligheten att ansluta sig till vårt nätverk. Förutom intresset för hockey 
vill vi främja för att nya kontakter skapas. Vi ordnar ett antal affärsträffar 
under säsongen där AIK tillhanda håller plattformen för att affärer pratas 
sinsemellan våra partners.

Fjärdefemman
SPONSOR


