
VÄSTERÅS IK  
PARTNER 2019/2020



FRAMÅT  
VÄSTERÅS! 



UTAN ER STANNAR RESAN
Tuffa beslut togs, VIK-hjärtan sattes på prov och en ny framtid skissades upp med en förlängd tidslinje. 
Men när klubben tvingades ner i division 1 så startades samtidigt något nytt – och spännande.

Målet har hela tiden varit detsamma, men nya delmål var tvunget att planeras in. Lagbygget pusslades plötsligt ihop från noll och  
ingenting. En tuff tid fick bästa möjliga slut när spelare och supportrar snart enades på isen i en enda stor gruppkram en vårdag 2018.  
Hockeyallsvenskan togs emot med öppna armar och det var med ett leende som västeråsaren återigen pratade hockey. Lagbygget 
finjusterades och ”nykomlingen” visade sig vara starkare än vad någon kunnat tro. ABB Arena fylldes med över 100.000 härliga besökare 
samtidigt som spelare växte och utvecklades. De tog sig från juniorserier och division 1, via Hockeyallsvenskan - vidare till poängligatoppar, 
SHL och även Tre Kronor. En fantastisk säsong som visade att de gulsvarta är att räkna med igen. Både på och utanför isen. 

TILLSAMMANS ÄR VI GULSVART
Vi jobbar hårt och ständigt med att utveckla och förfina utbudet för att möta Era krav, behov och förhoppningar. Vi har som mål att kunna 
ge Er precis det ni önskar; Skräddarsydda och unika partnerlösningar för varje enskilt företag, inom representation, event, nätverk och 
exponering. Sakta men säkert så växer nu hela föreningen ytterligare inför säsongen 2019/2020. Kontoret stärks, spelare värvas och nya 
spännande projekt startas för att ta hand om våra ungdomar. Men utan Er är ingenting av detta möjligt. Utan Er tro på det jobb som Vi gör 
– så stannar resan upp. Så det är med stor ödmjukhet vi säger Tack – för att Ni vill dela, och göra, denna resa möjlig med oss.   
Tillsammans når vi målet. 

VARMT VÄLKOMNA TILL SÄSONGEN 2019/2020 – FRAMÅT VÄSTERÅS! 



HYLLAN & LOGER
Hyllan: Mat & Hockey 6 personer 3.600 :-

Stående bord   50.000 :-

Säkra er plats på hyllan för hela säsongen. 
Mat ingår ej i priset. 
Kostnadstillägg vid matcher efter grundserie.

Aros Måleri-logen (8 personer)  10.000 :-  
Kvällen inleds med restaurangens fina buffé. Ni följer matchen 
direkt från arenans lyxigaste yta och ni får garanterat en härlig 
match!

LF Invest-logen (20 personer)  25.000 :- 
Arenans bästa plats för en kväll med umgänge och mingel.  
Värdskap från Västerås IK och uppsnack med tränare.  
 Möjlighet till konferens finns och meddelas innan matchdag. 

Matchvärdskap (30 personer)  35.000 :- 
Bli en del av kvällens spännande match! 
Exponering i matchannons innan och under match. 
Eget rum under hela kvällen. 
Värdskap från Västerås IK och uppsnack med tränare. 
Sittplats i fåtöljerna rinkside! 
Dela ut pris till Matchens lirare.

Utgångspriset gäller för 30 personer men kan bokas upp till 
85 personer. Tillkommande gäster: 500:-/person

AKH-logen (15 personer)  7.500 :- 
Ert egna rum innan och under match för ert sällskap med 
möjlighet till konferens etc. Enklare mat serveras. Värdskap 
från Västerås IK och uppsnack med tränare. Sittplatser på stora 
läktaren.

SunStop Room 10-40 personer  Offereras 
Innan match tar ni plats i vår nyrenoverade SunStop Lounge. 
Varmrätt och smidig tillgång till bar finns. 
Sittplatser på stora läktaren. 

BUSINESS CLUB
BOKA DITT MEDLEMSKAP OCH AVNJUT EN FIN 
BUFFÉ I VÅR RESTAURANG INNAN VARJE MATCH.
• Trerättersbuffé 
• Uppsnack med hockey-profiler 
• VIP-parkering vid Solid Park 
• Företagsnamnet på tavla 
• Resa till bortamatch 
• Tillgång till SunStop-lounge i paus

Pris (exkl seriekort):  8.900 :-

Gästpass buffé 350 :- 
Slutspelstillägg efter grundserie: 325 :-/match

MAT & HOCKEY
ALLA FRÅN SMÅ TILL STORA SÄLLSKAP ÄR VARMT VÄLKOMNA TILL OSS FÖR EN HÄRLIG KVÄLL MED MAT OCH 
HOCKEY. KUNDER, VÄNNER ELLER PERSONAL – BJUD MED DEM TILL ABB ARENA NORD OCH LÅT VÄSTERÅS IK 
TA HAND OM ER FÖR EN KVÄLL, BÅDE PÅ OCH UTANFÖR ISEN.



VIK VERKET
VIK-VERKET ÄR IDAG NAVET I DEN NYA TYPEN AV 
PARTNERAVTAL VI KNYTER UPP.
Att skapa ett forum för företagen att förädla sitt samarbete med VIK 
och övriga partners, är grundbulten för ett långsiktigt och givande 
samarbete. Tillsammans så skapar vi framgång och växer oss 
ännu starkare!

• Lunch & frukost möten med business-business tema 
• Access till VIK Verkets egen lounge med fullständiga rättigheter 
för 2 personer* 
• Uppsnack med VIKs sportprofil i loungen inför varje match 
• Kostnadsfri buffé och kaffe i loungen vid varje match 
• Resa till en attraktiv bortamatch 
• Spela hockey med after work vid bortamatch 
• Julmiddag med tillhörande VIK-match 
• Möjlighet att skicka ut erbjudanden via e-mail till VIK Verket 
• Medverkan på VIK Verkets egna del på VIKs hemsida 
• Förtur till VIK Hockeys övriga aktiviteter 
• Utlottningar på våra aktiviteter 
• 30 ståplatsbiljetter till valfria matcher (grundserie) 
• Plats på VIK Verkets mässa under VIK-match

Medlemskap 25.000 :- 
*Tillägg för fler med access till VIK-verkets lounge på 
match – 2.500 :-/kort 

FÖRETAGSHOCKEY
LIVING THE DREAM – VEM VILL INTE TESTA PÅ 
KÄNSLA AV ATT FÅ VARA HOCKEYSPELARE FÖR EN 
STUND? 
Låt oss ta hand om ert sällskap där vi gör er till riktiga hockey-
proffs för en stund. Full utrustning för hela gänget och en maxad 
hockeymatch på det – och ni har garanterat ett minne för livet med 
er hem. 

• Spela hockey, upptill 30 personer. 
• Addera Mat, Konferens, Matchvärdskap, a-lagsmatch etc.

Vi skräddarsyr Ert paket enligt önskemål! – Offereras



LED-SKÄRMAR

Hörn 8 meter (2 sidor) 
Östra väggen 
- 
Kortsida 16 meter 
-

30.000 :-  
15.000 :- (1 sida) 
30.000 :- (2 sidor) 
30.000 :- (1 sida) 
50.000 :- (2 sidor)

ISREKLAM 

Cirklar 
Mittzon 
Mållinje (2 av 4) 
Reklam på ismaskinen

100.000 :- 
50.000 :- 
70.000 :- 
100.000 :-

SARG 

Kortsida 
Spelarbås (TV) 
Restaurangsida (Lokal) 
Plexi 
Utsida 3 m. (1 av 4)

60.000 :- 
50.000 :- 
40.000 :- 
75.000 :- 
10.000 :-

ARENAREKLAM
ABB ARENA NORD - EN GIVEN PLATS FÖR ER MARKNADSFÖRING!
Bli en del av Västmanlands häftigaste matcharrangemang! Med över 100000-besökare på en säsong är Västerås IK och ABB Arena Nord ett 
starkt och prisvärt alternativ bland alla kanaler som idag finns för marknadsföring. Här kan vi erbjuda både fast som rörlig exponering, 
tv-tid eller snygg synlighet på plats.  Med LED-reklam så kan vi skapa en snygg och rörlig grafik som speglar Er personlighet och produkt. 
Med fast exponering får ni synliget oavsett aktivitet i hallen - alltså inte bara vid de fartfyllda a-lagsmatcherna. Varför inte komma till 
arenan med en utställningsmonter och möta kunderna innan och under match. Dela ut flyers med erbjudanden på, köra bilar på is eller 
vad som än passar er bäst – vi löser det!



ARENAREKLAM

Mediakub - hörn 
Läktaringång 
Tillägg: Vägg-& golvreklam 
Drop-nät kortsidor 
Väggreklam Toalett 
Väggreklam Arenagång 
Väggreklam Stolpar 
Namnsponsor Kiosk 
Reklam i Intern-TV

ÖSTRA SIDAN

Matchvärdsfåtöljerna 
Utvisningsbås 
Hyllan

MEDIAKUBEN

Powerplay 
Boxplay 
Powerbreak hela arenan (1 av 3) 
Reprispresentatör 
Målservice  
(Kub + matchprogram + App: Live) 
Första målskytt 
Publiksiffran 
Reklamfilm i periodpaus 
Nästa hemmamatch 
Time Out 
Line Up 
50/50 lotteriet 
Övre LED-ringen 
Nedre LED-ringen 
Pausaktivitet 
Spelaravbrott 2 ggr/match 
Puckleverantör

60.000 :- 
60.000 :- 
75.000 :- 
60.000 :- 
50.000 :- 
 
25.000 :- 
25.000 :- 
35.000 :- 
25.000 :- 
25.000 :- 
25.000 :- 
35.000 :- 
45.000 :- 
55.000 :- 
25.000 :- 
50.000 :- 
35.000 :-

120.000 :- 
35.000 :- 
15.000 :- 
50.000 :-/sida 
Offereras 
Från 10.000 :- 
7.500 :- 
Offereras 
25.000 :-

45.000 :- 
35.000 :- 
15.000 :-

LÄKTARSEKTION

Stolsreklam 
Namnsponsor

Offereras 
Offereras

VÄSTRA & NORRA

Storskylt 
Trappreklam 
Spelarbås

25.000 :- 
25.000 :- 
50.000 :-

DIN SPELARE 

Wall of Fame 
Årets trupp

25.000 :- (5 år) 
25.000 :-



DRÄKTREKLAM
FÖRGYLL VÄSTERÅS SNYGGASTE MATCHTRÖJA MED ER NÄRVARO!
Att synas på matchtröjan är idag förknippat med stolthet. Det är den finaste produkten vi har och närmare spelare, supportrar och de 
gulsvarta hjärtat kommer Ni inte. Just Ert företag kommer att vara med spelarna på isen i varje byte och varje match - både på hemma- 
och bortaplan. Ni kommer att synas på läktaren tillsammans med de trognaste VIK fansen som bär våra logotyper med stolthet. Det är en 
plats som kommer att ge er nästan daglig exponering; i arenan, i tv, i övrig press och media.

MATCHTRÖJA

Axlar fram  
Axlar bak 
Krage mitt 
Krage sidor (2 st) 
Bröst 
Framsida mage 1 
Framsida mage 2 
Sidor 
Nacke 
Rygg upptill 
Rygg nertill 1 
Rygg nertill 2 
Ärm nedre 
Ärm mitt 
Ärm övre

150.000 :- 
130.000 :- 
75.000 :- 
100.000 :- 
100.000 :- 
80.000 :- 
80.000 :- 
75.000 :- 
65.000 :- 
130.000 :- 
75.000 :- 
75.000 :- 
65.000 :- 
70.000 :- 
75.000 :-

ÖVRIGA KLÄDER

Fysioteam - rygg 
Tränarkavaj 
Materialare - rygg 
Spelaroverall - rygg 
Spelaroverall - bröst 
Spelaroverall - ärm

25.000 :- 
25.000 :- 
25.000 :- 
35.000 :- 
35.000 :- 
25.000 :-

BYXA & BEN

Framsida lår 
Baksida lår 
Sidor 
Bak 
Damasker knä 
Damasker ben

100.000 :- 
90.000 :- 
90.000 :- 
75.000 :- 
35.000 :- 
35.000 :-

HJÄLM

Fram & bak 
Sidor & uppe

130.000 :- 
65.000 :-

MÅLVAKT

Benskydd, stöt  
& plock

150.000 :-



BILJETTER & SERIEKORT

MATCHAKTIVITETER & DIGITAL ANNONSERING
VIK-TV - HÄNG MED PÅ NÄSTA SATSNING FRÅN START!
Västerås IK väljer att göra en satsning på det digitala inför säsongen 2019/2020, och då med fokus på VIK-Tv.  
Här kommer vi att göra inslag från insidan av föreningen och a-laget. Ni kommer att få möta sponsorer, spelare och ledare kring klubben. 
Ta del av det enorma intresset som idag råder kring Gulsvart och se till att synas i rätt kanaler när Västeråsarna läser om sin favoritklubb.  
Tack vare denna satsning så ser vi framemot att öka trafiken även på hemsidan och i appen!

Seriekort gäller grundserien 
Sittplats 
Ståplats 
Lösbiljett Sittplats 
Slutspelstillägg Sittplats 
VIP-Parkering

 
7.900 :- 
2.500 :- 
300 :-/match 
300 :-/match 
2.000 :-

BILJETTPROFILERING

Synlighet på biljetter & 
seriekort  (1 av 2 platser)

30.000 :-

MATCHAKTIVITET

Flyers på stolar 
Monter i arenan 
Aktiviteter på is 
Extra synlighet på LED-skärmar

5.000 :-

LILLA PARTNERPAKETET

10 st sittplats 
Logga på partnertavla

5.000 :-

MATCHPROGRAM 

Annons 
Logga

WEBB & SOCIAL

VIK.se: Banner 
Instagram: Sponsrat inlägg 
Facebook: Delat inlägg

VIK-TV

Coaches Corner 
Presentatör av alla klipp (1 av 3) 
“Hemma hos…”

APP

Matchens lirare 
Startsida (1 av 3) 
Live 
Banner 
App-partner

15.000 :- 
5.000 :- 

25.000 :- 
2.000 :- 
2.000 :-

50.000 :- 
50.000 :- 
25.000 :-

40.000 :- 
25.000 :- 
15.000 :- 
5.000 :- 
1.000 :-

 
 

 
 

WPRODUKTION

Vi kan erbjuda prisvärd produk-
tion av rörligt och digital reklam för 

arenavisning. För ett mindre tillägg blir 
materialet även erat  att använda för 

eget bruk.

LED-skärmar – från 1.495 :- 
Reklamfilm – Offereras



VÄSTERÅS IK UNGDOM
VÄSTERÅS IK ÄR SVERIGES NÄST STÖRSTA HOCKEYFÖRENING MED DRYGT 700 AKTIVA OCH 250 LEDARE.
Även utanför a-laget och ABB Arena finns det en enorm exponeringsmöjlighet med ungdom. Vi kan erbjuda synlighet på så väl spelare 
som på välbesökta ytor som Mimerhallen och Månskensrinken.  En insats mot Ungdom innebär att hela den summan går till just 
ungdomarna och dess utveckling. Vi är idag en stor klubb när det gäller antalet utövare. Men vi jobbar hela tiden med att fortsätta växa. 
Produkten Hockeytrunken, innebär att Er insats skapar ännu fler låneutrustningar. På så sätt kan vi få ännu fler familjer och barn att testa 
på just ishockey som deras nya hobby. Vem vet, tack vare Er så kanske vi hittar nästa Mikael Backlund och Patrik Berglund.

MIMERHALLEN

Sarg 15.000 :- 
Väggskylt Liten 7.500 :- 
Väggskylt Stor 15.000 :-

MÅNSKENSRINKEN

Sarg 15.000 :- 
Väggskylt Liten 7.500 :- 
Väggskylt Stor 15.000 :-

Hockeytrunken 10.000 :- 
Namnsponsor Gurkapucken  50.000 :-  
(5-årsavtal)

Tryck på träningsoverall Offert 
alt. värmeställ

UNGDOMSPAKETET  25.000 :-

*Sarg 3 meter Mimerhallen 
*Logotyp på vepa i entrén av Mimerhallen  
*Synlighet på mediakub i ABB Arena  
(samlingsannons) 
*Inbjudan till träff!

• Nätverkande i samband med en a-lagsmatch.

• Uppsnack med VIK-representanter för både 
A-lag och Ungdom

• Mat & Hockey för 2 personer

TILLSAMMANS  
ÄR VI GULSVART



PARTNERPROGRAM
GULDPARTNER
Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde  
över > 250.000 SEK.

• Medlemskap i Business Club (2 platser) 
• Medlemskap i VIK Verket 
• VIP-aktiviteter 
• Din logotype i våra informationsmail 
• Din logotype på pressväggen 
• Din logotype på vik.se 
• Ev medverkan på externa LED-skärmar 
• Samlingsexponering i mediakuben 
• Guldpartnerfliken i VIK-appen 
• Boka möte med VIKs tränare 
• VIP parkering 
• Access till sportbaren vid köp av seriekort 
• Förtur till VIKs golf och sponsorhockey 
• Förtur till VIKs kick off 
• VIKs informationsmail 
• Boka möte med VIKs spelare 
• Möjlighet boka stående bord på hyllan

SILVERPARTNER
Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde  
över > 100.000 SEK..

•  Medlemskap i VIK-verket 
• Din logotype på vik.se 
• Access till sportbaren vid köp av seriekort 
• Förtur till VIKs golf och sponsorhockey 
• Förtur till VIKs kick off 
• VIKs informationsmail 
• Boka möte med VIKs tränare 
• Boka möte med VIKs spelare 
• Möjlighet att boka stående bord på hyllan

BRONSPARTNER
Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde  
över > 50.000 SEK.

• Ditt företagsnamn på vik.se 
• Förtur till VIKs golf och sponsorhockey 
• Förtur till VIKs kick off 
• Access till sportbaren vid köp av seriekort 
• Möjlighet boka stående bord på hyllan 
• VIKs informationsmail 

VIKPARTNER
Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde 
 över > 10.000 SEK.

• Ditt företagsnamn på vik.se 
• Access till sportbaren vid köp av seriekort 
• VIKs informationsmail 
• Inbjudan sponsorträff i mån av plats

PARTNER 19/20

279:-
t-shirt    89:-
SWeatshirt 349:-
Mössa     89:-
halsduk (min 100 st) 139:-
Jacka  599:-

*Brodyrkort tillkommer om det inte redan finns
priserna är ex moms, ink företagslogo

PARTNER 19/20 
PIKÉTRÖJA  279:-

*Brodyrkort tillkommer om det inte redan finns. 
Priserna är ex moms, ink företagslogo

PARTNER 19/20

279:-
t-shirt    89:-
SWeatshirt 349:-
Mössa     89:-
halsduk (min 100 st) 139:-
Jacka  599:-

*Brodyrkort tillkommer om det inte redan finns
priserna är ex moms, ink företagslogo



FÖRSÄLJNING & MARKNAD

Eriq Christiansson

073-942 50 00

eriq.christiansson@vik.se 

FÖRSÄLJNING

Bert Jättne

073-942 50 08

bert.jattne@vik.se

FÖRSÄLJNING & EVENT

Jacob Frankner

073-544 34 67

jacob.frankner@vik.se

FÖRSÄLJNING & BILJETTER

Bernt Thorén

073-942 50 01

bernt.thorén@vik.se

KLUBBFOTOGRAF

Oliver Szabo

072-202 32 30

oliver.szabo@vik.se

EKONOMI

Sara Agel

073-578 49 37

sara.agel@vik.se

Västerås IK • ABB Arena Nord • 722 17 Västerås

vasteras_ishockeyklubb @vikhockey @vikhockey www.vikshopen.se www.vik.se


