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ÅRSKORT 
- möjlighet till gemenskap & spänning 
Som företagare med årskort i arenan ges alla möjlighet att nätverka och tillsammans se hockeyn 
på plats i närheten av arenans övriga utbud. Nyttja årskortet till kunder eller som personalvård 
på (enligt oss) Sveriges bästa mötesplats – Skellefteå Kraft Arena. 

DIGITALA BILJETTPOTTER 
- SMIDIGT OCH FLEXIBELT! 

Vardagspotten: tisdag- & torsdagsmatcher.  
Flexpotterna: alla matcher.

VARDAG 20: 5 500 kr
FLEX 13: 4 000 kr
FLEX 40: 11 500 kr

• gäller under grundserien

• hämtas enkelt ut via webben

• välj när du vill använda biljetten

• välj var du vill sitta

Övriga möjligheter:

• Skicka matchbiljett vidare 

• Ladda ner ditt årskort till din smartphone 

• Materbjudande under säsong från Rinkside

• Årskortspub med tränaruppsnack inför match

• Kaffe i sportbaren i samband med årskortspub

• Digitalt årskort

’ - långsida rad 4

NYTT 2022/2023!
Priset på företagskort sänks 
Grundseriekortet försvinner 

ALLA matcher ingår 

Spara upp till 

2 795 kr
på årskortet

Hyra loge?
Just nu är alla logeplatser bokade, men 
kontakta Patrik Lindström för att sätta upp dig 
på intresselista vid lediga platser.

Det är möjligt att dela eller hyra en egen loge. 
Logen går dessutom att använda dagtid till 
kontor eller möteslokal.

Vid match är logen en trevlig mötesplats med 
kunder, och ni kan enkelt beställa mat att äta 
på plats.

Företagsevent?
Ta med firman på match! Vi erbjuder 
förmånliga priser på biljetter i större antal. 
Paketera det med mat eller lokal.

Kontakta Patrik Lindström för mer 
information.

BOKA TIDIGT!
1/8 höjs priserna 

med 1 200 kr.

Förra säsongen kostade 
dessa platser 10 795 kr !
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DAGKONFERENS

Konferens hos oss kan bokas alla vardagar, oavsett matchdag eller ej. Vi hjälper dig anordna allt från 
mindre möten till större konferenser, mässor eller skräddarsydda event. Vi har alla förutsättningar att göra 
ert möte framgångsrikt. Passa på att kombinera dagkonferens med middag och hockeyunderhållning på 
kvällen. Vilken lokal passar er?

VÄLKOMMEN TILL RINKSIDE
- en trevlig mötesplats för att umgås & konferera

GULDBAREN

Två timmar före varje hemmamatch öppnar 
Guldbaren som erbjuder en vällagad After 
Work-meny. Här gäller endast drop in.

STUDIO 27 - Bästa läget i arenan

Middagsbuffé | Kaffe, kaka | Matchbiljett 

Lokalen bokas i sällskap 16–24 personer.

MAT & HOCKEY

Under matchdagarna är pulsen hög i Skellefteå Kraft Arena. Nyttja stämningen & samla 
kunder, samarbetspartners eller kollegor för skräddarsydda evenemang hos oss. Passa på att 
kombinera dagkonferens med en god middag och hockeyunderhållning på kvällen.

BOKA BORD ONLINE 

Via skellefteaaik.se/rinkside bokar ni bord i 
restaurangen vid match. 

För bokning av övriga lokaler hänvisar vi till: 
bokning@skellefteaaik.se alt 0910-79 20 00.

BOKA DAGKONFERENS HOS OSS!
Vi har lokaler för 6-150 personer.

RESTAURANGEN 

Middagsbuffé | Kaffe | Matchbiljett/Egen biljett

Bordet är reserverat från två timmar före matchstart till 
tredje perioden börjar.

EGEN LOKAL

Middagsbuffé | Kaffe, kaka | Matchbiljett

Du får tillgång till lokalen två timmar före match till 30 
minuter efter matchens slut. Vi har lokaler för 6–120 
personer.

FESTVÅNINGEN

Middagsbuffé | Kaffe, kaka | Matchbiljett 

Denna fina lokal (rymmer 120 personer) med egen bar 
passar perfekt att abonnera för företagsevent. 

Kontakta oss gärna för mer information, visning eller offertförfrågan.
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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. • •

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

Rättigheter att använda märket ”Sponsor Första-/Andra-/Tredje-/
Fjärdefemman” på ett grafiskt sätt som framgår till vänster.

• • • •

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

Inbjudan till Skellefteå AIK-nätverket*. • • •

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

•

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

Du vet väl att sittplatskort räknas till ett värde av 50 % in i summan för reklamköp för Första-, Andra-, Tredje- & Fjärdefemman.

FÖRMÅNER 
SAMARBETSPARTNERS Fjärdefemman

SPONSOR

EXPONERING 
- syns tillsammans med Skellefteå AIK

Ev moms samt produktionskostnader tillkommer.

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

SARGREKLAM
Reklam på sargen exponeras mycket frekvent i tidningar 
och tv. Sargreklamen finns närmast händelsernas centrum 
och ses bra av publiken.

Sargreklam kortsida med TV-exponering................... 169 000 kr

Sargreklam långsida med TV-exponering ................. 154 000 kr

Sargreklam synlig för Arenapublik ........................................53 000 kr

RINKREKLAM
Fasta skyltar bakom sargen på både lång och kortsidor.

Rinkreklam med TV-exponering…………………........................… 68 000 kr

Rinkreklam synlig för Arenapublik .......................................36 000 kr

ÖVRIGT
Matchvärdspaket, vardagar..........................................................38 000 kr

Matchvärdspaket, helgdagar......................................................27 000 kr

Sargdörr insida.........................................................................................35 000 kr

50/50-lotteriet ………………….………….............................................……. Pris via offert

LED & DIGITALT

LED Sarg & Rink

Växlar mellan totalt 12 sekvenser, där varje sekvens visas 12 
sekunder. Pris avser hel säsong.

11 skyltar vid uppgång (synlig för Arenapublik)..........59 000 kr

4 st skyltar i hörn - 8 m (TV-exponeras).........................200 000 kr

4 st skyltar i hörn - 4 m (TV-exponeras)  .......................100 000 kr

2 st skyltar avbytarbås - 9 m (TV-exponeras).............110 000 kr

2 st skyltar avbytarbås - 4,5 m (TV-exponeras)...........55 000 kr

LED Resultatservice

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

Hel säsong...................................................................................................50 000 kr

ÖVRIG LED-EXPONERING
Powerplay....................................................................................................68 000 kr

Boxplay............................................................................................................57 000 kr

1:a målskytt + alla AIK mål............................................................121 000 kr

15 sek film på mediakuben 
Före match och under 2 pauser.

1 match...............................................................................................................5 000 kr

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

Publiksiffra ...................................................................................................42 000 kr

Arena Takeover

Visning på samtliga LED-skyltar i 10 sek.

Hela säsongen................................................................................Pris via offert

Presentera Arena-WiFi …………………................................…............…. 35 000 kr

Paus-Quiz ………..……………………….......…......................................................…… 40 000 kr

HEMSIDA, NYHETSBREV & SOCIALA MEDIER
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.

Vi har i dagsläget 42 000 följare på Instagram och 34 000 
på Facebook som ni kan nå med era budskap. Dessutom 
når vi närmare 50 000 med våra mejlutskick.

Kontakta oss för förslag och pris.
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SVERIGE

PORTO BETALT

Besöksadress: Skellefteå Kraft Arena, Mossgatan 27, 931 70 Skellefteå
Postadress: Box 185, 931 22 Skellefteå | Telefon 0910-79 20 00 
Bankgiro: 935-0786 | Org. nr 894701-1519 
Hemsida: skellefteaaik.se 
E-post: info@skellefteaaik.se

Reservation för tryckfel och prisjusteringar.

Försäljning- & marknadschef

Håkan Billing

hakan.billing@skellefteaaik.se

070-540 40 30

Säljare

Patrik Lindström

patrik.lindstrom@skellefteaaik.se

070-375 36 51

Säljare Event

Kecka Lindberg

kenneth.lindberg@skellefteaaik.se

070-548 46 77

Årskort & biljetter

Ida Kerrasdotter

biljett@skellefteaaik.se 

0910-79 20 00

Restaurang & konferens

bokning@skellefteaaik.se

0910-79 20 00


