
PARTNERSKAP 
2022-2023



ARENAREKLAM

SARG & SKYLTAR ISREKLAM

LED-SKÄRMAR

TV-sida                                                           
Ej TV-sida                                                        
Väggskylt TV-sida ovanför restaurang   
Väggskylt kortsida bakom mål                 
Utvisningsbåset                                            
Trappreklam                                                  

Cirklar                                  
Mittzon                                
Mållinje                                 
Reklam på Ismaskin        

Säsong                                 
Enskilda matcher                

MEDIAKUB
5-15 sekunder reklamfilm/säsong                 
5-15 sekunder per match                                  
Box Play                                                             
Powerplay                                                 
Första målskytt                                        
Publiksiffra sponsor                                           
Line Up sponsor                                                   
Nästa hemmamatch                                          
Reklamskyltar under kub                                  
Reklamskyltar gavel kub                                  
Buy-a-player- din reklam på valfri spelare

LÄKTARE
Sektion B                                
Sektion C- SÅLD                   
TV-sida Sektion F                 
TV-sida Sektion G                
TV-sida Sektion H                
TV-sida Sektion I                  

SÄSONGSKORT 2022/2023

Vi erbjuder er möjligheten att välja mellan två olika varianter av 
Säsongskort - antingen Bas eller Premium.

Säsongskort Bas:
Träningsmatcher + Grundserien + Allettan/Vårserien 

Säsongskort Premium:
Träningsmatcher + Grundserien + Allettan/Vårserien + Slutspel/Kval

För priser se sida 7

45 000 kr
35 000 kr
18 000 kr
17 000 kr
Begär offert
Begär offert

40 000 kr
Begär offert

40 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
50 000 kr
60 000 kr
50 000 kr

100 000 kr
40 000 kr
40 000 kr
Begär offert

40 000 kr
2 500 kr / match
30 000 kr
30 000 kr
20 000 kr + priser
20 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
Begär offert

Puckleverantör
Pausaktivitet
Halva Potten  
Annonser i programblad               

30 000 kr
Begär offert
Begär offert
Från 2 000 kr

ÖVRIGT



DRÄKTREKLAM

MATCHTRÖJA

BUY-A-PLAYER

Köp reklamplats på en spelare på mediakuben och få exponering varje gång din spelare, 
gör mål eller blir utvisad. 

Logotype vid Er spelare på mediakub
Logotype baksida hjälm på Er spelare
Möjlighet att använda spelare i er marknadsföring

FÖLJANDE INGÅR:

20 000 kr

BYXOR

DAMASKER

HJÄLM

MATERIALARE

LÄKARE

DITT FÖRETAG

från 50 000 kr- begär offert Framsida ben
Baksida ben
Sidor
Rumpa

från 80 000 kr- begär offert

från 80 000 kr- begär offert

Framsida
Baksida
Sidor

från 30 000 kr- begär offert

Framsida
Baksida
Armar

från 30 000 kr- begär offert

Framsida
Baksida
Armar

från 30 000 kr- begär offert



MATCHEVENT I LJUNGBY ARENA

MATCHVÄRD- GÖR MATCHEN TILL DIN! 

I Ljungby Arena kan vi skapad de allra bästa kundeventen och personalaktiviteterna. 
Kombinera fartfylld hockey med en riktigt bra matupplevelse i vår Trojaloge!

Som matchvärd exponeras ditt företag före, 
under och efter matchen. Ditt varumärke 
kommer att synas i TV-sändningen, 
matchannonsen i våra sociala medier, hemsida 
och på vår mediakub.

Naturligtvis har ni möjlighet att genomföra olika 
event både i och utanför arenan. 

TROJALOGEN -  DET PERFEKTA KUNDEVENTET
Bjud med dina kunder eller personal och ge dem en oförglömlig 
upplevelse i Ljungby Arena. 

Före nedsläpp får ni besök av en av våra tränare eller sportchef 
som ger er den senaste informationen inför matchen.

Möjlighet att bjuda på mat i fin restaurangmiljö
Tillgång till konferensrum hela matchdagen
Besök av tränare eller sportchef innan match
Logotype i matchannonsen
Logotype eller reklamfilm på mediakuben
Logotype i matchprogrammet
Signerad matchtröja från vår lagkapten innan matchstart
Utse matchens lirare i hemmalaget
Foto tillsammans med vår lagkapten på isen innan 
matchstart, samt med matchens lirare efter slutsignal.

FÖRETAGSLOGE - HEL SÄSONG

FÖLJANDE INGÅR:

från 15 000 kr

PRIS VID MATCHTILLFÄLLE 350 KR / PERSON
MAT & DRYCK TILLKOMMER
(MINST 9 PERSONER I SÄLLSKAPET)

Ta med kunder eller anställda till en trevlig kväll med högklassig hockey! 
Gör affärer och nätverka med kunder under hela säsongen i din helt egna loge!

Väggskylt ovanför loge på TV-sida 
8 st säsongskort
Alltid tillgång till Er loge vid evenemang
Tillgång och eventexponering i vår entréhall en matchdag per år .
Hel- eller halvdagskonferenser i konferensrum med rabatt på ordinarie priser.
Dagkonferera i din loge.

FÖLJANDE INGÅR:

150 000 kr

https://www.brynas.se/klubbinfo/organisation
https://www.brynas.se/klubbinfo/organisation
https://www.brynas.se/klubbinfo/organisation


Du som har möjlighet att bidra med 1 000 kr hjälper oss i vår satsning att komma
tillbaka till HockeyAllsvenskan, att bygga ett slagkraftigt lag, att fostra egna talanger,
samt stärka föreningen totalt. Ni blir vår viktigaste spelare.

Konceptet är enkelt – Om 1 000 personer eller företag bidrar med (minst) 1 000 kr
vardera, ger det ett tillskott på en miljon kronor. 

Miljonklubben startades upp säsongen 2018/2019 och fick första året 171 medlemmar.
Sedan dess har antalet medlemmar i Miljonklubben ökat successivt för varje säsong
– 194 medlemmar 2019/2020, 222 medlemmar 2020/2021 och 284 medlemmar
2021/2022. 

Det innebär att Miljonklubben är en av våra största samarbetspartners. 

Vi har alla möjligheter att växa och bli ännu större, vilket är positivt. Ni är mycket
viktiga för vår verksamhet och vi behöver Ert stöd för att fortsätta bedriva och
utveckla vår stora verksamhet!

Förhandsinfo – nyheter om nyförvärv, förlängningar m.m. via e-post 
Exklusiva intervjuer
Ölglas med Miljonklubben-logo
Två glasunderlägg med Miljonklubben-logo
Flasköppnare med Miljonklubben-logo
Namn på hemsidan
Fri entré för två personer till herrarnas Miljonklubbsmatch.
Fri entré för två personer till damernas Miljonklubbsmatch.
Utlottning av biljetter till bortamatcher
Olika erbjudanden under säsongen

BLI EN DEL AV IF TROJA-LJUNGBY

SOM MEDLEM I MILJONKLUBBEN 2022/2023 ERHÅLLER DU FÖLJANDE:

1 000 kr

Ungdom*: 100 kr (* Med ungdom avses person som under året då verksamhetsår/räkenskapsår börjar fyller högst 20 år.)
Vuxen: 300 kr
Familj**: 500 kr (** Med familj menas make, maka, sambo, partner och hemmavarande barn folkbokförda på samma adress.)

Inbjudan till årsmöte och rösträtt.
10% i vår Fans Shop i samband med hemmamatcher i Ljungby Arena mot uppvisat medlemskort
Föreningsinformation via utskick samt erbjudande

Att vara medlem i IF Troja-Ljungby är förstås en härlig känsla av glädje och stolthet. Men det är också en möjlighet för Dig att 
vara med och påverka föreningens verksamhet.
Ditt medlemskap är viktigt för föreningen och vår verksamhets framtid.

Medlemskapet säsongen 2022/2023 innefattar perioden 1 maj 2022 till den 30 april 2023.

VAD KOSTAR DET ATT BLI MEDLEM?

LITE NÄRMARE ISEN

DETTA INGÅR:



DIGITAL ANNONSERING

WEBB & SOCIALA MEDIER

Genom digital annonsering med IF Troja-Ljungby får ditt företag exponering i våra sociala medier. 
Ditt företag syns tydligt på vår hemsida eller i våra matchannonser på Instagram, Facebook och Twitter. Med en
räckvidd på över 11 000 personer ger vi er som företag en utmärkt möjligheten att skapa varumärkeskännedom
hos personer som ni annars inte hade nått ut till.

IF Troja-Ljungby har idag byggt upp en stark plattform med vår hemsida och på våra sociala medier,  Instagram,
Facebook och Twitter. 

Nu tar vi nästa steg och erbjuder dig och ditt företag att synas tillsammans med oss. 

DETTA INGÅR PER PRODUKT OM DU KÖPER EXPONERING

- Logga på bilden
- Koppling till Er Facebooksida via Facebooks 
funktion "I samarbete med "

- Logga på bilden
- Tagg till Er Instagramsida

- Logga på bilden

Line Up/Laguppställning
Matchdag inför/efter
Nytt kontrakt/nyförvärv *
Nedräkning inför säsongen, 10 dagar
Matchens lirare *
Veckans schema
Sålda biljetter
TrojaPlay
Banner på hemsida med länk

30 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
10 000 kr
30 000 kr
20 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
20 000 kr

PAKET: SÄSONG: ENSKILT INLÄGG:

1 000 kr
1 000 kr
5 000 kr
1 000 kr
3 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
2 000 kr
Begär offert

*Cirka 10 ggr högre spridning än normala inlägg.

TrojaPlay

EXPONERING HELA VÄGEN TILL TV-SOFFAN!

Som webb-TV partner till IF Troja-Ljungby får ditt företag exponering under våra sändningar på Hockeyettan Play. Vi kan 
erbjuda olika lösningar för ditt företag att synas på bästa sätt. Antingen under sändningens powerbreak eller med reklam i 
periodpausen.

Rullande reklam under periodpaus,  5 000 kr/säsong
Powerbreak, ca 60 sekunder, 3 gånger under en match, 10 000 kr/säsong.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning till Ert företag eller till dig som privatperson!



ER EXPONERING - VÅR STYRKA

Hittade du inget som passade ditt företag? 
 

Vi hjälper dig att hitta det du söker!


