


TILLSAMMANS 
VÄXER VI OSS STARKARE
Västerås IK - mer än Västmanlands bästa idrottsevenemang.
Sportsligt så är målet så klart en framtid i SHL. Men för att kunna ta steget och komma dit så måste klubben växa på flera plan, 
inte bara på isen. Vi jobbar hårt och ständigt med att utveckla och förfina utbudet av marknadsprodukter som erbjuds er.
Allt för att möta Era krav, behov och förhoppningar på oss har vi som mål att kunna ge Er precis det ni önskar;
SSkräddarsydda och unika partnerlösningar för varje enskilt företag:

NÄTVERK Tillsammans med er så bygger vi just nu vad som ska bli Västerås bästa företagsnätverk.

REPRESENTATION Med restauranghyllan och loger kan vi erbjuda en fartfylld middag i härlig miljö, för både stora och små sällskap. 

EXPONERING Syns man så finns man! Vi har alternativen för alla företag med stora som små drömmar och önskemål.

EVENT Tillsammans med er så planeras och skräddarsys just erat event i arenan eller på annan plats.

CSR/UNGDOM Sveriges största ishockeyförening vill fostra människor med bra värderingar - som spelar ishockey.

VVästerås IK ska vara en given plats för näringslivet i stan, med omnejd, att verka och växa på. ABB Arena Nord ska vara målet för både 
supportrar, spelare och företagare i jakten på glädje och framgång. Klubben fortsätter arbetet med komma våra partners närmare samt 
att bli en starkare mellanhand för att nya relationer skall knytas. Men utan Er är ingenting av detta möjligt. Utan Er tro på det jobb som 
Vi gör – så stannar arbetet och resan upp. Så det är med stor ödmjukhet vi säger Tack – för att Ni vill dela, och göra, denna resa möjlig med oss. 

Varmt välkomna till säsongen 2021/2022 - Tillsammans gör vi det möjligt!

VÄSTERÅS IK
TILLSAMMANS ÄR VI GULSVART



GULSVART2024
I dag är det 21 år sedan vi senast spelade i svensk ishockeys högstaliga för herrar, det som då 
hette elitserien. Vi är många som längtar, hoppas och arbetar för att väntan ska vara över.

Men trots alla ansträngningar under de här 21 åren har det inte räckt för att fira avancemanget vi strävar mot. Vi behöver bli än bättre, 
på alla plan. Genom strategin Gulsvart2024 är vår ambition att tydligt skifta fokus från just längtan och hopp – till att i stället fokusera 
på arbetet och konkretisera vad som faktiskt krävs för att nå dit vi vill. För att uppnå det handlar det väldigt lite om att längta och 
hopphoppas – utan väldigt mycket om att gemensamt investera handlingskraftigt ekonomiskt i den strategi klubben nu implementerar.

Det finns en tydlig korrelation mellan ekonomi och sportsligt utfall i elitidrott. Hockeyn är inget undantag, snarare en av 
idrotterna där det är som allra tydligast. Därför har vi valt att tydligare än någonsin kommunicera vad vi behöver uppnå i form av 
ekonomisk investering från alla som önskar se gulsvart framgång — för att därigenom säkerställa en sportslig slagkraft som sportchef 
Patrik Zetterberg kan omvandla till spelarmaterial för huvudtränare Thomas Paananen att maximera utfallet av.

DDet är först när vi tävlar på jämförbara ekonomiska villkor som våra största allsvenska konkurrenter som vi kan förvänta oss att matcha 
och slå dom i sportsliga resultat. När ni investerar för att ta oss dit vi ska kommer det värdet vi genererar tillbaka stärkas parallellt. 
Matchupplevelserna blir bättre, exponeringsytorna förstärks när fler åskådare kommer till arenan, den digitala reklamen förstärks, 
samhällskraften genom vårt CSR-arbete växer i takt med föreningens totala varumärke och så är det positiva kugghjulet i rullning.
Med full transparens och tydliga siffror talar vi om vad som krävs. Därifrån blir frågan från oss till dig/er väldigt enkel. 

Vill du ockVill du också vara med och göra det möjligt?

”Ishockeyn är väldigt viktig för Västerås eftersom det är den mest 
publikdragande sporten. Jag är stolt över att vara partner till en 
välskött förening som kan erbjuda Västeråspubliken bra idrott.” 
LARS FORSLUND, LF INVEST

 

”Vi har fått en väldigt bra payback på vårt partnerskap med VIK, 
både både från andra samarbetspartners och även spelare som uppskattar 
att vi ställer upp för klubben. Hockeyn är viktig för staden och vi tycker 
Västerås förtjänar att ha ett riktigt bra ishockeylag.” 
STEFAN JOHANSSON, HYGIENTEKNIK



PARTNER

VIK-VERKET
VÅRT AFFÄRSNÄTVERK ÄR IDAG NAVET I DEN NYA TYPEN AV PARTNERAVTAL VI KNYTER UPP.

Att skapa ett forum för företagen att förädla sitt samarbete med Västerås IK och övriga partners, är grundbulten för ett långsiktigt 
och givande samarbete. Tillsammans så skapar vi framgång och växer oss ännu starkare! Under säsongen 2019/2020 växte nätverket
 från 79 till 120 medlemsföretag. Bra har blivit bättre - och nu satsar vi på att ta ett steg till för att bli Bäst! VIK-Verket är ett 
relationsbyggande nätverk som ska tillhandahålla givande och trevliga träffar som ska få medlemmarna att lära känna varandra för 
aatt på så sätt bygg upp en genuin, lång och givande affärsrelation.

VAD INGÅR?

• Lunch & frukostmöten med business-business tema
• Access till VIK-Verkets egen lounge med fullständiga rättigheter för 2 personer* 
• Uppsnack med VIK:s sportprofil i loungen inför varje match
• Ta över loungen en kväll för maxad synlighet mot övriga medlemmar.
• Enklare mat och kaffe serveras i loungen varje match, kostnadsfritt. 
• Re• Resa till en attraktiv bortamatch
• Spela hockey med lånad utrustning
• Middag med tillhörande VIK-match
• Återkommande frukostträning för gemensam friskvårdstid. 
• Möjlighet att skicka ut erbjudanden via e-mail till VIK-Verket 
• Tillgång till samtliga medlemmars kontaktuppgifter 
• Medverkan på VIK-Verkets egna del på VIK.se
• Fö• Förtur till Västerås IK:s övriga aktiviteter
• Möjlighet att hålla i egen träff i samarbete med VIK
• Utlottningar på våra aktiviteter
• Plats på VIK-Verkets mässa under VIK-match

Medlemskap för hela företaget               30.000 :-
*Tillägg för fler med access till VIK-Verkets lounge på match 2.500 :-/seriekort

Konferens i loungen och Team Building med Västerås IK
SSom medlem i företagsnätverket har ni nu möjligheten att boka VIK-Verkets lounge 
för egna konferenser. Hel- eller halvdag med fika och mat. Möjlighet att addera ett 
fyspass, företagshockey eller annan aktivitet för team building finns. 
Er dag skräddarsys efter de önskemål ni har!    
                          Pris: Offereras

KALENDARIUM FÖR 2021/2022

AUGUSTI
• Partnergolf med VIK-Verket som hålvärdar
• Frukostträning
SEPTEMBER
• Lunchmöte & uppsnack inför seriepremiären 
• • Frukostträning
OKTOBER
• Lunchmöte 
• Frukostträning
NOVEMBER
• Partnerträff 
• Frukostträning
DECDECEMBER
• Partnerträff
• Frukostträning
JANUARI
• Resa till bortamatch
• Frukostträning
FEBRUARI
• För• Företagshockey & middag
• Frukostträning
MARS
• Afterwork och bortamatch på TV
 • Frukostträning
APRIL
• Partnerträff 
• • Frukostträning
MAJ
• Partnerträff 
• Frukostträning
JUNI
• Partnerträff 
• Frukostträning

OOBS! Schemat är preliminärt. 
Fler träffar planeras in under säsong.
Datum, tid och plats fastställs och meddelas 
under årets gång.



PARTNER

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.

HYLLAN & LOGER
Mat & Hockey (6 personer)             5.100 kr
BBesök Västmanlands mest fartfyllda restaurang och avnjut en fin 
trerätters middag i trevligt sällskap

Stående bord                    54.000 kr
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 kr
Kvällen inleds med restaurangens fina buffé. Ni följer sedan matchen 
diredirekt från arenans lyxigaste yta och ni får garanterat en härlig 
match och helkväll!

LF Invest-logen (24 personer)           30.000 kr
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)           40.000 kr
BBli en del av kvällens spännande match!
Exponering i matchannons innan och under match. Exponering i 
arenan under match på LED-ytor och mediakub. 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:                 600 kr/person

CCoppersmith́s Lilla Vardagsrum (10 personer)   6.500 kr
Ert egna rum innan och under match för ert sällskap med möjlighet 
till konferens etc. Värdskap från Västerås IK och uppsnack med tränare. 
Sittplatser på stora läktaren. (Kostnad för mat tillkommer)

SunStop Room 10-40 personer            Offereras
Innan match tar ni plats i vår gästvänliga 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.

• Buffé
• Uppsnack med hockey-profiler
• Resa till bortamatch
• • Tillgång till SunStop-lounge i paus

Pris (exkl seriekort):           9.000 kr

Gästpass buffé              375 kr (exkl biljett)
Slutspelstillägg efter grundserie:       350 kr/match

VIP-Parkering              2.500 kr
Säkra din plats utanför Iver Arena för smidigt avstånd 
till arenan innan varje match.

PPLUSPAKET
Ölprovning med Coppersmith's     300 kr/pers
(För sällskap fler än 10 personer)              

Öl & chokladprovning          400 kr/pers
(För sällskap fler än 10 personer)             

Bryggerivisning hos Coppersmith's   400 kr/pers
(För sällskap fler än 20 personer)              

VinprVinprovning              400 kr/ pers
(För sällskap fler än 20 personer)              

Champagneprovning          950 kr/ pers
(För sällskap fler än 10 personer)             



PARTNER

ARENAREKLAM
ABB ARENA NORD - EN GIVEN PLATS FÖR ER MARKNADSFÖRING!

Bli en del av Västmanlands häftigaste matcharrangemang! Med närmare 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 med 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 synlighet oavsett aktivitet i hallen - alltså inte bara vid de fartfyllda a-lagsmatcherna.
VVarför 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!

LED-SKÄRMAR
Hörn 8 meter (2 sidor)     35.000 :-
Östra väggen (1 sida)     15.000 :- 
Östra väggen (2 sidor)    30.000 :- 
Kortsida 16 meter (1 sida)   30.000 :- 
Kortsida 16 meter (2 sidor)   55.000 :- 
LLilla skylten spelarentré   15.000 :-

SARG
Kortsida          60.000 :- 
Spelarbås (TV)        50.000 :- 
Restaurangsida (Lokal)    40.000 :- 
Plexi           75.000 :-
Utsida 3 m. (1 av 4)      10.000 :-

ISREKLAM
Cirklar           100.000 :-
Mittzon          50.000 :-
Mållinje (2 av 4)       75.000 :-
Reklam på ismaskinen    100.000 :-

SARG: TV-SIDA

SARG: LOKAL SIDA



PARTNER

ARENAREKLAM

ARENAN
Mediakub - hörn      120.000 :-
Läktaringång         35.000 :-
Tillägg: Vägg-& golvreklam   15.000 :-
Dropnät kortsidor (per sida) 50.000 :-
Väggreklam toalett     Offereras
VVäggreklam arenagång     Från 10.000 :-
Väggreklam stolpar     7.500 :- 
Namnsponsor kiosk      Offereras

LÄKTARSEKTION
Stolsreklam        Offereras
Namnsponsor        Offereras

ÖSTRA SIDAN
Matchvärdsfåtöljerna    40.000 :- 
Utvisningsbås       40.000 :-
HHyllan           15.000 :-
Långskylt - 1 sida       75.000 :-

VÄSTRA & NORRA SIDAN
Storskylt          25.000 :-
Trappreklam        25.000 :-   
Spelarbås         75.000 :-

DIN SPELARE
Wall of Fame (5 år)     10.000 :- 
ÅÅrets trupp         30.000 :-

MEDIAKUBEN
Powerplay                  75.000 :-
Boxplay                   75.000 :-
Powerbreak hela arenan (1 av 3)         80.000 :- 
Reprispresentatör                75.000 :-
Målservice (kub + appen)            50.000 :-
FöFörsta målskytt                35.000 :-
Publiksiffran                 35.000 :-
Lucky seat                  35.000 :-
Reklamfilm i periodpaus            35.000 :-
Reklamfilm före intro             35.000 :-
Reklamfilm special              50.000 :-

MEDIAKUBEN
Nästa hemmamatch              35.000 :-
Nästa bortamatch               35.000 :-
Time Out                   25.000 :-
Line Up                   35.000 :-
50/50 lotteriet                50.000 :-
ÖÖvre LED-ringen                50.000 :-
Nedre LED-ringen                60.000 :-
Pausaktivitet                 35.000 :-                
Spelaravbrott 3 ggr/match           50.000 :-
Puckleverantör                 35.000 :-
Målpresentatör                75.000 :-



PARTNER

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 det 
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, tv och i övrig press och media.

MMATCHTRÖJA

Bröst dubbel         175.000 :-
Bröst enkel ( 1 av 3)     125.000 :-
Axlar dubbel         150.000 :-
Krage mitt          75.000 :-
Krage sidor dubbel      100.000 :-
Framsida mage ( 1 av 2)   100.000 :-
SSidor           80.000 :-      
Nacke           65.000 :-
Rygg upptill  (1 av 2)     150.000 :-
Rygg nertill (1 av 2)     80.000 :-
Ärm nedre         70.000 :- 
Ärm mitt           75.000 :-
Ärm övre          80.000 :-

BBYXA & BEN

Framsida lår         120.000 :-
Baksida lår         100.000 :-
Sidor           100.000 :-
Bak            75.000 :- 
Damasker knä        50.000 :-
Damasker ben fram     50.000 :-
DamDamasker ben bak      35.000 :-

HJÄLM

Framsida          130.000 :-
Baksida          90.000 :-
Nacke sidor dubbel     50.000 :-

ÖVRIGA KLÄDER

Fysioteam - rygg       25.000 :-
TTränarkavaj         40.000 :-
Materialare - rygg       25.000 :-
Kläder & overall - rygg     25.000 :-
Kläder & overall - bröst    25.000 :-
Kläder & overall - ärm    25.000 :-

MÅLVAKT

Benskydd, stöt & plock    175.000 :-



PARTNER

SERIEKORT
Gå på hockey i hockeystaden Västerås! Missa inte en match och säkra era platser med seriekort på sittplats eller ståplats. 
Samtliga företag med seriekort har access till SunStop Lounge för den bästa uppladdningen inför nedsläpp.

Sittplats
Långsida                 8200 :-
Kortsida/Hörn              6500:- 
LösbiLösbiljett/Biljettpott            325:-

Ståplats
Kortsida                 2500:-

MEDMLEMSKAP
Vår ambition är att utvecklas på isen. Därför ska vi självklart tävla på samma sätt utanför. 
Till säsongen 21/22 bygger vi vidare på det som tidigare kallats ”VIP-kortet”. Konceptet är detsamma. Du som önskar addera det lilla extra 
till ditt seriekort kan välja att göra det genom att lägga till en nivå av medlemskap. Nivåerna Gulsvart och Gulsvart2024 inkluderar 
eexempelvis det populära tillägget med ditt företagsnamn på stolen – och är dessutom förstärkta av ytterligare mervärden varav många 
handlar om en närmre kommunikation från klubben! Vilken nivå du väljer meddelas till din säljare i samband med tecknandet av seriekorten.

Priser:

Medlemskap BAS             400:-

Medlemskap GULSVART           750:-    * för dig som kombinerar det med ett seriekort, i övrigt är priset 1 200 kronor

Medlemskap GULSVART2024         2024:-

Slutspelstillägg/match
Sittplats långsida             325:-
Sittplats kortsida             275:-
Ståplats                 125:-

VIP-parkering              2500:-     
Säkra din plats utanför Iver Arena för smidigt avstånd 
ttill arenan innan varje match.



PARTNER

DIGITAL ANNONSERING
VIK-TV - HÄNG MED PÅ NÄSTA SATSNING FRÅN START!

Västerås IK fortsätter sin satsning på det digitala inför kommande säsong! Med fortsatt fokus på VIK-TV så 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 fram emot att öka trafiken även på hemsidan och i appen!

WWEBB & SOCIALA MEDIER
VIK.SE - Banner                20.000 :-

NATIVE-ANNONSERING
Instagram: Sponsrat inlägg           3.000 :-
Facebook: delat inlägg             3.000 :-
VIK-TV reportage               5.000 :-

VIK-TV
PresentPresentatör av alla inslag            50.000:-

VIK-APPEN
Matchens lirare  (även mediakuben)       40.000:-
Startsida (1 av 2)               25.000:-
Banner                   5.000:-

BILJETTPROFILERING
Synlighet på biljetter & seriekort         45.000:-
((1 av 2 platser)

MATCHAKTIVITET
Anpassas efter ert behov:        Från 5.000:-
(Flyers på stolar, monter i arenan, aktiviteter på is, 
extra synlighet på LED-skärmar, etc)

PRODUKTION
Vi kan erbjuda prisvärd produktion av rörlig och digital 
rereklam för arenavisning. För ett mindre tillägg blir 
materialet även erat att använda för eget bruk.

LED-skärmar              Från 1.495 :- 
Reklamfilm              Offereras



PARTNER

FÖRETAGSHOCKEY
LIVING THE DREAM – VEM VILL INTE TESTA PÅ KÄNSLAN AV ATT FÅ VARA HOCKEYSPELARE FÖR EN STUND?

Här har ni nu chansen att ta över ABB Arena Nord och skrinna in till introt av ”Vi är Gulsvart”. Låt oss ta hand om ert sällskap där vi 
gör er till riktiga hockeyproffs för en stund. Vi har fulla utrustningar för hela gänget och en maxad hockeymatch på det – och ni har 
garanterat ett minne för livet med er hem.

• Istid i ABB Arena Nord
• • Spela hockey för upp till 30 personer.
• Nya snygga tröjor med namn och nummer från VIK-legender
• Fulla utrustningar (OBS! Egna skridskor krävs)
• Intro, speaker, domare,  3 x 20 min match osv.

Vi skräddarsyr eventet helt efter era önskemål!
I kombination till ert ispass kan vi addera Mat, Konferens, 
Matchvärdskap, A-lagsmatch etc för maxat event.

PPris: Offereras

FANTASY CAMP
Ta chansen att spela hockey som friskvård, samtidigt som du delar isen med några av Västerås IK:s största profiler genom tiderna.
Under säsongen så ses vi 1 gång i veckan när vi tränar tillsammans i ABB Arena Nord. Timmen är tränarledd av profiler som 
Thomas Paananen, Pär Hellenberg, Stefan ”Stiffen” Holmgren med flera. Under säsongen bjuder vi på en gemensam lunch.

Avslutningsmatch & middag
Som avslutning så spelar vi en match tillsammans med flera 
aav de stora profilerna som deltagit under säsongen. 
Vi avnjuter sedan en middag tillsammans i restaurangen.

• 20+ tränarledda ispass.
• Ni erhåller enklare frukost efter varje träningspass.
• Ni erhåller en personlig matchtröja med namn & nr.
• Ni erhåller träningskläder från Warrior.
• Möjlighet att låna utrustning av Västerås IK.
• • Avslutningsmatchen: Intro, speaker, domare, 3 x 20 min match.
• Avslutningsmiddag med möjlighet att köpa till extra platser.
 
Ta chansen att bli en del av länets roligaste nätverk som 
förenar nytta, nöje och drömmar!

Pris: 9500:- per plats

Fantasy Camp
powered by



PARTNER

DE GULSVARTA MÅLEN
Västerås IK arbetar för att vara en hållbar förening – och verksamheten genomsyras av målsättningen att verka 
mot följande globala mål.  I vår värld de gulsvarta målen. Oavsett om det handlar om den sportsliga 
elitverksamheten, marknadsarbetet eller ungdomsföreningen så ska samtliga människor inom Västerås IK 
förhålla sig till hållbarhetsmålen och den gemensamma värdegrunden.

God hälsa och välbefinnande
Västerås Ishockeyklubb är Sveriges största ishockeyförening, vilket innebär att vi aktiverar närmare 700 barn och ungdomar inom
 ishockeyn. Att idrotta som ung förebygger risken för följdsjukdomar i vuxen ålder.  Arbetar vi ständigt för att aktivera fler barn och
 ungdomar samt att få dem att anamma en aktiv livsstil så bidrar Västerås IK till god hälsa och välbefinnande i samhället. Att engagera 
sig i sport och följa sin favoritklubb nå sportsliga framgångar skapar social gemenskap och bidrar till en meningsfull vardag.  
Att få känna social tillhörighet och glädje i vardagen minskar risken för psykisk ohälsa. Genom att få fler människor att se VIK:s matcher 
och och supporta laget så bidrar Västerås IK till god hälsa och välbefinnande i samhället. 

God utbildning
Västerås IK står för en gemensam värdegrund som ska genomsyra hela föreningen. Föreningen anser att en grundläggande tydlig värdegrund 
är viktig. Vi utbildar våra barn och ungdomar varje år i värdegrunden. Västerås IK bidrar till god utbildning genom vår värdegrundsutbildning.

Jämställdhet
Västerås IK vill arbeta aktivt för ett mer jämställt samhälle. Vi ska på ett strategiskt sätt arbeta för att få fler flickor att börja spela ishockey. 
Föreningen ska minska skillnaderna på de ekonomiska resurserna mellan dam och herrlag. Vi ska tillsammans lyfta damer och flickor i 
fföreningen. Västerås IK bidrar till ökad jämställdhet i samhället genom att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor . 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Västerås IK sysselsätter varje år flertalet ungdomar genom att vara ledare och domare. Alla våra barn och ungdomar kommer inte kunna leva 
på ishockeyn, men vi som förening kan bidra till att fostra ansvarstagande barn och ungdomar så att de har rätt verktyg med sig in i vuxenlivet. 
Föreningen vill vara med och bidra till den ekonomiska tillväxten genom att skapa samarbeten med lokala aktörer. När vi gör detta bidrar 
vi till anständiga villkor och ekonomisk tillväxt.

Minska ojämlikhet
AAlla människor i vårt samhälle ska kunna associera sig med Västerås IK. Det kan vara genom att du är en aktiv spelare, supporter, företagspartner 
eller en ideell kraft. Vi vill förena människor oavsett social bakgrund. Västerås IK ska finnas tillgängligt för alla människor i samhället, 
oavsett bakgrund. På så sätt bidrar vi till minskad ojämlikhet.

Hållbar konsumtion
Västerås IK vill bidra till att minska svinnet i samhället. Detta gör vi främst genom att ta ansvar för våra egna varor i våra kiosker etc. 
Vi skall även ställa krav på våra största leverantörer att  de också arbetar för en hållbar konsumtion. Vi ska skapa marknadsplatser där 
man man kan sälja och köpa begagnade hockeyutrustningar. När Västerås IK ökar medvetenheten om dessa frågor så bidrar vi till en 
hållbar konsumtion i samhället.

Genomförande och globalt partnerskap
När Västerås IK får stora bolag att investera i hållbarhet i form av vårt egna hållbarhetsprojekt Ett Gulsvart Hjärta bidrar vi till 
genomförande och globalt partnerskap. 



PARTNER

ETT GULSVART HJÄRTA
VI VILL FOSTRA BRA MÄNNISKOR SOM SPELAR ISHOCKEY.

Västerås IK är en idrottsförening med ishockey som kärnprodukt.Så har det alltid varit, och 
kommer så att förbli. Genom Ett Gulsvart Hjärta vill vi öka mångfalden i vår förening och 
forma unga VIK-are till människor med goda värderingar. Värderingar som de tar med sig 
genom hela livet - oavsett vart de är och vad de gör. Genom ett partnerskap med VIK och 
EEtt Gulsvart Hjärta ger ni oss resurser till att göra ett ännu bättre jobb för våra aktiva, både på
och utanför isen. Det är otroligt viktigt att även sporten fortsätter att vara på hög nivå – och helst 
blir ännu bättre. Ju starkare VIK blir sportsligt, desto starkare värden kommer Ett Gulsvart Hjärta och 
varumärket VIK förmedla ut i samhället. Stärka klubbens varumärke och göra att allt fler, företag, 
privatpersoner, ungdomsspelare, vill vara en del av Gulsvart och de positiva samhällseffekter vi tillsammans 
skapar genom VIK och Ett Gulsvart Hjärta.

Lorem Ipsum

VERKSAMHET
19/20 - INOM VIK
- Uppstart värdegrundsarbete.
- Fortsatt arbete med Rädda Barnens High Five.
- Samarbetsavtal med Friends.
- Friends kartläggningsenkät av föreningen.
- - Utbildning av våra ungdomsledare med Friends.
- Addera fler låneutrustningar.

20/21 - INOM VIK
- Workshops värdegrundsarbete, samarbete med Sisu.
- Fortsatt arbete med Rädda Barnens High Five.
- Friends kartläggningsenkät av föreningen, år 2.
- Utbildning av seniorspelare med Friends.
- - Friends presenterar enkätresultatet för ungdomsledare.
- Friends presenterar enkätresultatet för vårdnadshavare.
- Extra satsning på tjejer i Skridskoskolan.
* 25 nya låneutrustningar inköpta.

PARTNER
NIVÅ 1 - 200.000 :- och uppåt.
- Presentation i VIKs alla kanaler av Er och samarbetet.
- Stor exponering i film om EGH på VIK.se samt i mediakuben. 
- LED-reklam: Stor synlighet på samlingsyta för EGH
- Sarg: Stor synlighet på samlingsyta för EGH
- - Partnertavla: Stor synlighet på samlingsyta för EGH
- VIK.se: Stor synlighet på hemsida för EGH.
- Skräddarsydd aktivitet tillsammans med klubben.
- Medverkan på träff med aktiva och ledare.
- Nätverksträffar.
- Möjlighet att använda material, filmer och logotyper för eget bruk.

NIVÅ 2 - 100.000 :- och uppåt.
- Presentation i VIKs alla kanaler av Er och samarbetet.
 - Exponering i film om EGH på VIK.se samt i arenan under match. 
- Partnertavla: Synlighet på samlingsyta för EGH
- VIK.se: Synlighet på hemsida för EGH.
- Nätverksträffar.
- M- Möjlighet att använda material, filmer och logotyper för eget bruk.

NIVÅ 3 - 10.000 :- och uppåt.
- VIK.se: Synlighet på hemsida för EGH.
- Möjlighet att använda material och logotyper för eget bruk.

 

21/22 - INOM VIK
- Verksamhetsansvarig anställs för Ungdom och CSR
- Implementera värdegrunden i hela föreningen.
- Fortsatt arbete med Rädda Barnens High Five.
- Utbildning av våra ungdomsledare med Friends.
- L- Ledarledda övningar med de aktiva i ungdomslagen.
- Skapa kontinuerligt gemensamt forum för alla ledare.
- Friends kartläggningsenkät av föreningen, år 3.
- Utbildning av vårdnadshavare med Friends.
- Extra satsning på tjejer på Skridskoskolan.
- Addera fler låneutrustningar.
- Bjuda in ungdomslag från länet till match och prata om EGH.

222/23 - NÄRA VIK
- Värdegrunden känns till och följs i föreningen.
- Fortsatt arbete med Rädda Barnens High Five.
- Friends kartläggningsenkät, år 4.
- Nya utbildningar enligt Friends rekommendation.
- Skolbesök med spelare och Ett Gulsvart Hjärta.
-  Utvidga satsningen på att fler tjejer ska vilja spela hockey.
- - Addera fler låneutrustningar.
- Bjuda in och besöka ungdomslag från länet och prata om EGH
- Bjuda in ledare från lag i länet till träffar och utbildning. 



PARTNER

DAM - J18 - J20
VÄSTERÅS IK - MER ÄN BARA A-LAGET FÖR HERRAR

När vi sjösatte vår vision för GULSVART2024 så var fokus på dam- och juniorverksamheten en viktig del av arbete. Därför väljer vi nu att lyfta fram 
och fokusera på just dessa lag för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt. Vi behöver bygga upp en stabil och hållbar verksamhet för vårt
damlag och även fortsätta att utveckla våra talanger i juniorlagen. Nu finns möjligheten att synas tillsammans med alla lagen på samma gång.

Tryck på matchtröja

TTryck på värmedress - rygg

Synlighet på hemsidor

Tryck på träningsoverall - rygg

Synlighet i matchannonser

Mat & hockey 4 personer A-lagsmatch

UNGDOM
VÄSTERÅS IK ÄR SVERIGES STÖRSTA HOCKEYFÖRENING MED CIRKA 700 AKTIVA OCH 250 LEDARE.

Även utanför herrlaget och ABB Arena finns det en enorm exponeringsmöjlighet med vår ungdomsverksamhet. 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. Tillsammans med arbetet i Ett Gulsvart Hjärta vill vi öppna upp klubben för en ny generation supportrar och spelare.

MIMERHALLEN / MÅNSKENSRINKEN
Sarg                  15.000 :- 
Väggskylt Liten             7.500 :-  
Väggskylt Stor             15.000 :-

Namnsponsor Gurkapucken      50.000 :- 
(5-årsavtal)

TTräningsoverall alt. värmeställ    Offert

Ungdomströjan (4 år)          25.000 :- 
Över 500 tröjor ska tas fram, så missa inte chansen att
synas riktigt brett på nästa generation VIKare!

PARTNER TILL DAM, J18, J20   GULDPARTNER (3 ÅR)  30.000 :-    SILVERPARTNER (3 ÅR) 20.000 :-   BRONSPARTNER 15.000 :-  



PARTNERPROGRAM
ATT VARA EN DEL AV VÄSTERÅS IK ÖPPNAR UPP DÖRRAR TILL ETT VIKTIGT NÄTVERK MED STARKA KÄNSLOR KRING DET GULSVARTA 
FÄRGERNA. LÅT DITT SKRÄDDARSYDDA PARTNERAVTAL GE DIG NÅGOT EXTRA GENOM ATT KLÄTTRA I PARTNERPROGRAMMET.

HUVUDPARTNER - avtal till ett sammanlagt värde över 750.000:-

• Föreläsning med Thomas Paananen "Ledarskap & Utveckling"
• 1 st Exklusiv VIP-parkering (Kontorssida)
• • Exponering: App Startsida (samlingsyta)
• Exponering: Träningsoverall A-lag (Bröst)
• Exponering: Spelarbuss för Västerås IK

DIAMANTPARTNER - avtal till ett sammanlagt värde över 400.000:-

• Inbjudan till VIKs kick off - 4 platser 
• Exponering: Premiumplacering VIK.se (Startsida) 
• Exponering: Samlingsyta LED 2x16 m
• • Exponering: Samlingsyta Mediakub (Film)
• Exponering: Samlingsyta App Banner
• Filmad presentation av Ert företag i VIKs alla kanaler 
• Presentation av Ert företag på vik.se
• 2 st exklusiva piké-tröjor med Er företagslogotype och partnernivå

GULDPARTNER - avtal till ett sammanlagt värde över 250.000:-

• 2 st Medlemskap i Business Club (värde 17.800:-)
• M• Möjlighet att boka möte med spelare & ledare för eget event.
• Exponering: Logotype i vår informationsmail
• Exponering: Logotype på pressvägg
• Exponering: Logotype på vik.se (startsida)
• Samlingsexponering i mediakuben
• Medlemskap i Diamond Club
• 1 st VIP parkering

SSILVERPARTNER - avtal till ett sammanlagt värde över 100.000:- 

• Medlemskap i VIK-verket (Värde 30.000:-)
• Din logotype på vik.se 

BRONSPARTNER - avtal till ett sammanlagt värde över 50.000:-

• Inbjudan till VIKs partnergolf
• Inbjudan till VIKs kick off - 2 platser
• Möjlighet boka stående bord på hyllan

GUGULSVARTPARTNER - avtal till ett sammanlagt värde över 10.000:-

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

NYHET! PROFILERA DITT FÖRETAG GULSVART!

Vill du visa upp din närhet till Västerås IK?
Tillsammans med Skylt & Neon kan vi erbjuda
bra priser på olika skyltar för ”STOLT PARTNER”.

• LED-skylt fasad 2500x700 mm     12500:-
• Plexiskylt 400x120 mm        800:-
• • Frigolit + Plexibokstäver 1200 mm   1800:-
• Beachflagga             1200:-

KLÄ DIG GULSVART! 

Vår leverantör NEH Reklam har ett stort utbud av
snygga och eleganta gulsvarta produkter för ditt
företag och arbetsplats!

• Pikétröja   279:-
• T-shirt    89:-
• • Sweatshirt  349:- 
• Mössa    89:- 
• Halsduk    139:-
• Jacka     599:-  



Västerås IK • ABB Arena Nord • 722 17 Västerås 
www.vik.se

 FÖRSÄLJNINGSCHEF
Eriq Christiansson 
073-942 50 00 
eriq.christiansson@vik.se

PRIVATMARKNAD & BILJETTER
Kevin Johansson
0073-942 50 09
kevin@vik.se

UNGDOM & CSR
Andreas Svensson
073-942 50 10
andreas.svensson@vik.se

 FÖRSÄLJNING & VIK-VERKET
Jens Brandberg 
070-887 76 09 
jens.brandberg@vik.se

MEDIA & PRODUKTION 
Jimmy Gerdin 
0073-942 50 07 
jimmy@vik.se

STYRELSEORDFÖRANDE
Pär Södergren
070-416 09 60
ord@vik.se

 FÖRSÄLJNING & RESTAURANG 
Hugo Pommer
073-942 50 15 
hugo.pommer@vik.se

KONTORSCHEF
Sara Agel 
0073-578 49 37 
sara.agel@vik.se

UNGDOM & ADMINISTRATION 
Bernt Thorén
073-942 50 01 
bernt.thoren@vik.se
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