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INledande ord
Timrå IK är idag en ledande partner för företagande i regionen. Vi har en
unik möjlighet att föra samman företag i hela Västernorrland och på så
sätt skapa en gemenskap som annars är svårfunnen. Vi sammanför dig
med nya kontakter och ditt företags varumärke stärks tillsammans
med våra framgångar på och VID sidan av isen.

Vi står starkt rustade inför framtiden tack vare en ekonomi i balans.
Vi är där tack vare alla ni partners som väljer att se fördelen att samarbeta med Timrå IK.
Föreningen ska fortsätta bygga på en ljus framtid och fortsätta utvecklingsarbetet
med ungdoms och juniorverksamheten. Det starka stödet vi känner från er
samarbetspartners och supportrar runt omkring regionen är otroligt positivt
och det är något vi är ytterst tacksamma för. Det är ett stöd man inte tar för givet.
Ett samarbete med Timrå IK är ett samarbete som stärker föreningen och ditt
företags varumärke sida vid sida. Vi kommer göra allt vi kan för att ni ska
känna att ni vill fortsätta bygga en framtid tillsammans med Timrå IK.
Tack igen för ert stöd!

Exponering • Nätverkande • Representation • Socialt ansvarstagande • Försäljningsytor

SAMARBETA MED TIMRÅ IK

Som partner med Timrå IK har ditt företag nästan oändligt med möjligheter att exponera och stärka ditt varumärke.

Matchstället

Att synas på matchstället ger ditt företag en stark koppling till laget. Dessutom så exponeras tröjorna både på
hemma- och bortamatcher samt i olika former av media.

Sargplats

Sargplatsen är den del av arenan som syns absolut mest
i TV-sändningarna. Sargplatserna syns även i media då
sargen syns i fotografier på olika tidningar och bloggar.

Teamsters

Bli en del av Timrå IKs arbete kring samhällsengagemang och hållbarhet där vi tillsammans bidrar vi till en
större gemenskap och mer hållbar miljö för barn och
ungdomar. Tillsammans ska vi bli en viktig kraft i ett
välmående samhälle.

Rörlig bild

I arenan har vi ett par olika möjligheter att exponera
ditt företag och budskap genom rörlig bild.

Mediakuben - Sveriges största!

Arenans samtliga åskådare riktar ofta sina blickar upp
mot mediakuben och med totalt 124 228 åskådare förra
säsongen innebar det en hel del ögon på reklamen.

LED-Skyltar

I arenan finns det möjlighet att exponera ditt företag
på antingen våra LED-skyltar vid ingångarna eller
nere vid isen, som även exponeras i TV-sändningarna.

NHc ARENA

EN MÖTESPLATS UTÖVER DET VANLIGA
EXPONERING

Majoriteten av all exponering vi erbjuder finns i NHC Arena.
Under säsongen 2019/2020 besökte 86.814 personer arenan
och Cmore visade samtliga matcher på webben eller i live-tv.
Fotografer och tidningar besöker även arenan och på så sätt
hamnar ditt varumärke på bild i tidningar, hockeybloggar
och andra medier runt om i landet. Det ger en otrolig
exponering av ditt varumärke och endast fantasin
sätter gränsen för vad vi kan erbjuda dig och ditt företag.

Reklamplatser vi erbjuder:
Dräktreklam
Mediakuben
Reklamfilmer
Sargreklam
LED-Skyltar
Ismaskin
Puckleverans
Presentationer
Övrigt

Nätverkande

NHC Arena erbjuder en unik möjlighet för nätverkande.
Utöver att du kan exponera ditt företag i arenan så har
du även möjlighet att tillsammans med många andra
företag hyra in dig på en loge uppe på logevåningen.
Du kan välja mellan loger för större och mindre sällskap
samt så kan du även hyra in dig på våran nya och
fräscha loge med bastu.
Vi erbjuder också aktiviteter för företagare där man
kan hyra in sig och anordna konferenser i arenan samt
den otroligt populära företagshockeyn där du kan
utmana kunder eller medarbetare på en rafflande
hockeymatch. Vid samtliga aktiviteter rekommenderar
vi er att kombinera med en hockeymatch.

DRÄKTREKLAM

Mediakuben

Våra hetaste reklamplatser

EXPONERing PÅ SVERIGES STörsta MEDIAKUB

Laget turnerar i hela Sverige. Exponering i arenorna under match.
Exponering i lokala media är vanligt förekommande.

Mediakuben är centralt placerad i taket i NHC Arena och är därmed i allra bästa fokus.
Åskådare tittar ofta på mediakuben under matchen för att se repriser, utvisningsminuter
och annan matchinformation. Vår mediakub på 170 kvm erbjuder suveräna möjligheter
till kommunikaion. Allt som sänds på mediakuben går även ut i Arena-TV nätet.

Logoroll

Film - Spelavbrott

52.000 kr

52.000 kr

Film - PAUS

HÖRN

26.000 kr

39.000 kr

Er logotyp visas i tio sekunders
intervaller på mediakubens nedre
kant under hela matchen.

SPELARE
Matchtröja
Byxor
Damasker
Hjälm
Replicas

I samband med periodpaus
visas er film över hela
mediakubens yta.

PRis enl. offert

PRis enl. offert

Er film syns tillsammans med
matchbilden på mediakubens
fyra hörn.

PRESENTATÖR SPELAVBROTT

MålvaktER
Matchtröja
Byxor
Damasker
Hjälm
Replicas
Benskydd
Klubbhandske

I samband med ett spelavbrott
ersätter er film matchbilden och
syns över hela mediakubens yta.

Powerplay

Boxplay

Första hemmaMÅL

Powerbreak

52.000 kr

52.000 kr

52.000 kr

52.000 kr

Timrå IK:s Lineup

50/50 lotteri

Nästa hemmamatch

PUBLIKSIFFRA

39.000 kr

39.000 kr

26.000 kr

26.000 kr

Hela säsongen.

1 gång per match.

Hela säsongen.

1 gång per match.

Hela säsongen.

1 gång per match.

3 gånger per match.

1 gång per match.

FAST EXPONERING
BÅS • Sarg • Stolar • trappuppgångar • ismaskin

Sargen syns dels för upp till 6.000 åskådare i arenan men även i TV och nyhetsmedierna.
Delar av sändningarna syns även flitigt i highlightspaket och liknande efter matcherna.
Det fotograferas även en hel del i arenan på spelare där sargen oftast finns med i
bakgrunden och exponerar ditt varumärke. Nyhetssidor så som Aftonbladet, Expressen,
MrMadhawk (med uppemot 100 000 följare på sociala medier) och många andra
använder sig av dessa bilder i sin nyhetsrapportering. Exponeringen är massiv.

SARGEXPONERING
spelarbås TIMRÅ IK

spelarbås Motståndarlag

Utvisningsbås

104.000 kr

104.000 kr

52.000 kr

Sargplats med TV-exponering

Sargplats - Övriga platser

Andra bandet - Fast skylt

75.000 kr

50.000 kr

26.000 kr

Reklamskylt placerad i spelarbåset.

Kortsida 1-8, 31-38. Långsida 39-54.

Reklamskylt placerad i spelarbåset.

Långsida 9-30.

Reklamskylt placerad i utvisningsbås.

Reklamskyltar runt arenan. 3 meter.

SPELARBÅS

ÖVRIG EXPONERING
Ismaskin

Matchpuck - Leverans

Reklam på stolar

104.000 kr

78.000 kr

78.000 kr

Väggskyltar - Kortsida

Staket - Kameraläktare

Parkeringsbiljett

52.000 kr

26.000 kr

39.000 kr

Trappsteg

Ingångar spelarbås

bortamatch presentatör

26.000 kr

32.000 kr

39.000 kr

Er reklam/varumärke får
ensam exponering på de
båda ismaskinerna.

Reklamplats

Reklamplats

125.000 kr

125.000 kr

Reklamplats

Reklamplats

125.000 kr

125.000 kr

Väggskylt med budskap/logotyp.
Placerad ovanför Västra Stå.

Möjlighet till reklam/logotyp
på trappstegen i NHC Arena.

Ert företag blir officiell
leverantör av matchpucken
till samtliga hemmamatcher.

Skyltplats på staketet som
omgärdar kameraläktaren. 3 meter.

3 st reklamplatser ovanför
respektive ingång vid spelarbåsen

läktarentré
FAST TV-KAMERA

Reklamskylt i taket vid ingångarna
samt på väggen i ingångarna.

20.000 kr

Ert varumärke exponeras på
samtliga stolar i NHC Arena.
Synlig när stolen är uppfäld.

Ert varumärke exponeras på
samtliga parkeringsbiljetter.

Exponeras i alla våra utskick på
sociala medier för bortamatcherna.

MatchVÄRD

MATCHLoge

Det största och bästa vi har att erbjuda under matchdagen

Sätt guldkant på matchupplevelsen

Matchvärden exponeras före och under matchen. I matchvärdskapet ingår exponering
i matchprogrammet, matchannonsen, på hemsidan i samband med matchen, i arena-TV
som syns överallt i arenan, på mediakuben före och under matchen samt att du har
möjlighet att placera ut flaggor eller banderoller med företagets logotyp på. Du har
även plats i Zäta-logen tillsammans med 20 personer där ni får middag och fika.

Att hyra en loge eller ett bord på balkongen ger dig och dina kompisar eller kollegor ett bättre
mervärde under matchen. I loge sitter ni i erat egna inglasade rum med soffa, bord och ett
barbord riktat ut mot isen. Ni har givetvis även sittplatser direkt anknutna till logen.

VÅRA MATCHLOGER

Utöver det så ingår det ett tränarbesök innan match, att dela ut matchens lirare
samt så får ni en signerad matchtröja och lagbild ute på isen inför nedsläpp.

Lillstrimma
Följande ingår:
Tillgång till VIP-loge (Zäta-Logen) på våning 2
20 sittplatsbiljetter
Buffé/varmrätt
Kaffe
Matchprogram
Tränarbesök innan match
Logotype i matchannonser i dagspress
Logotype på hemsidan i samband med matchen
Logotype i Arena-TV
Logotype på mediakuben (6 ggr / match)
Möjlighet att ha företagsflaggor i NHC Arena
Utdelning av pris till matchens lirare (medtages själva)
Signerad matchtröja och lagbild på isen innan match
Värd från Timrå IK

30.000 kr*
exkl. moms

* Annat pris gäller när vi tar emot Brynäs IF. Fråga oss gärna.

Tillgång till loge på våning 3
20 sittplatsbiljetter
Buffé/varmrätt
Kaffe
Värd från Timrå IK om så önskas
Tränarbesök

20.000 kr*

Pelle haLlin
Tillgång till loge på våning 3
10 sittplatsbiljetter
Buffé/varmrätt
Kaffe
Värd från Timrå IK om så önskas

16.000 kr*

+ matchvärdskap
Utöka ditt logebesök med ett matchvärdskap!

10.000 kr

Tillgång till ett personligt bord
på balkong på våning 4
4 fasta sittplatsbiljetter
Kaffe

65.000 kr

Tillgång till loge på våning 3
12 sittplatsbiljetter
Tillgång till bastu
Buffé/varmrätt
Kaffe
Värd från Timrå IK om så önskas

25.000 kr*
* Andra priser gäller när vi tar emot Brynäs IF. Fråga oss gärna.

Allt i ett vanligt matchvärdskap ingår!
Se föregående sida.

BALKONGEN
Säsong

Karl Hedin (Bastu)

En match
Tillgång till balkong på våning 4
4 sittplatsbiljetter
Buffé/varmrätt
Kaffe

4.400 kr

(5.000 kr vs. brynÄs )

LED-skyltar

LED-Skyltar ger er möjlighet till rörlig exponering som
syns väl. LED-skyltarna syns från alla platser i arenan
samt i TV-sändningarna. Vi har två olika sorters LED-skyltar,
en skylt som sitter över varje ingång till arenan samt en
54 meter lång LED-skylt som täcker hela östra kortsidan.
Skyltarna är uppdelade i tre olika paket för dig att välja mellan.

Ingångarna		
Ingångarna 2,7x0,8 meter x10 st
40.000 kr

SÄSONGSKORT

(26.000 kr fÖr fem skyltar)

Sarg-LED

Andra band, 46 meter

LED-paket - 1 match
Ingångs-LED

60.000
kr
(35.000 kr fÖr halva)
5.000 kr

Gäller i hela säsongen 2022/2023, inklusive eventuellt fortsatt spel
efter grundserien. Priserna är exklusive moms.

PRESENTATÖR

TIMRÅ IK-plAY
Som Timrå IK-play presentatör kommer ditt företag
att exponeras i samtliga av våra egenproducerade
filminslag. Dessa filmer laddas upp i våran play-funktion
på hemsidan och delas sedan vidare ut i våra kanaler.

PRESENTATÖR 2021/2022

25.000 kr /fÖretag*
Totalt görs närmare 100 filminslag per säsong.
* Max 3 företag kan exponeras som Play-presentatör

FÖRETAGS

HOCKEY

Fart och fläkt är nyckelordet för denna upplevelse. Utmana kunder eller
medarbetare på en hockeymatch. Innan domaren släpper pucken tas lagfoto.
Efter en timme med snygga mål och hårda närkamper duschar vi och beger
oss till restaurangen alternativt en egen loge för en stärkande måltid innan
vi sätter oss ner och upplever kvällens match.

1.600 kr/pers
exkl. moms

Långsida

7.500 kr

Kortsida

5.500 kr

Västra Stå

3.000 kr

TEAMSTERS

STÖDPARTNER

En viktig kraft i ett välmående samhälle
Genom brett engagemang ska Teamsters ta initiativ och vara motorn i aktiviteter som främjar arbetet
kring social hållbarhet och fler barn i rörelse. Genom att samverka med näringslivet, de lokala
föreningarna samt skolorna i regionen kan vi tillsammans påverka fler barn och ungdomar.
Teamsters är Timrå IKs arbete kring social hållbarhet och fler barn i rörelse.
Teamsters genomsyrar hela föreningen från skridskoskolan till a lag.
Teamsters är en ordlek på team där teamkänslan lever i varje person.
”Jag är en Teamster”
En bra kompis!
En som ser och hjälper andra och som själv blir sedd.

TEAMSTERS
Som företag kan du stötta det arbetet vi gör med
Teamsters i samhället för fortsatt utveckling
och engagemang.

Följande ingår:
Exponering i Lill Strimma hallen
Exponering på hemsidan (Teamsters)
Exponering Teamstersväggen NHC Arena

SÄSONGEN 2022/2023

25.000 kr
Isreklam Lillstrimma hallen
Reklam i någon av cirklarna på isen.

25.000 kr

VerksamhetEN
Teamsters pågående aktiviteter speglar
det värdegrundsarbete som genomförs
i hela föreningen. Där kärnan är att skapa
trygga och utvecklande miljöer där alla har
ett ansvar att bidra till gemenskap.

SKOLOR

HUVUDPARTNER & Aktiv partner

TEAMSTERS

Teamsters arbetar för Gemenskap genom
sociala hållbara aktiviteter, inom och
utanför föreningen. Målet vid varje
aktivitet är att samverka med
näringslivet, föreningslivet samt
skolorna i regionen för att uppnå
bästa möjliga hållbara effekt.

Tror det räcker med texten vill ditt företag växla
upp ert samarbete med Teamsters?
Kontakta oss så berättar vi mer.

FÖRENINGAR

NÄRINGSLIV

SÄSONGEN 2022/2023

Pris enl. offert

KONTAKTA OSS

Oscar johansson

Jonny Aliranta

peter lindstrÖm

060-789 10 24
oscar.johansson@timraik.se

060-789 10 60
jonny.aliranta@timraik.se

060-789 10 25
peter.lindstrom@timraik.se

BESÖKS- & LEVERANSADRESS
NHC Arena • Sportvägen 4 • 861 41 Sörberge
FAKTURERINGSADRESS
Timrå IK Ishockey AB • Box 263 • 861 26 Timrå

