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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�1$ som mål att kunna ge Er precis det ni önskar; 
Skräddarsydda och unika partnerlösningar för varje enskilt företagƽ�� 

�:����� �Tillsammans med er så bygger vi just nu vad som ska bli Västerås bästa företagsnätverkƻ

�����������
���Med restauranghyllan och loger kan vi erbjuda en fartfylld middag i härlig miljöƼ�!ł-��ê� �./*-��*�#�.(ê�.ç''.&�+ƻ

�������
�� �4).�(�)�.ê�!$)).�(�)ǀ��i har alternativen för alla företag med stora som små drömmar och önskemål.

������Tillsammans med er så planeras och skräddarsys just erat event i arenan eller på annan platsƻ

CSR/������ Sveriges näst största ishockeyförening vill !*./-��(ç))$.&*-�( ���-��1ç-� -$)"�-�ǒ�.*(�.+ '�-�$.#*�& 4ƻ
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Klubben fortsätter arbetet med komma våra partners närmare samt att bli en starkare mellanhand för att nya relationer skall knytas.
Men utan Er är ingenting av detta möjligt. Utan Er tro på det jobb som Vi gör – så stannar arbetet *�#�- .�)�upp. 
Så det är med stor ödmjukhet vi säger Tack – för att Ni vill delaƼ�*�#�"ł-�Ƽ� denna resa möjlig med oss. Tillsammans når vi målet. 
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VIKǒVERKET ÄR IDAG NAVET I DEN NYA TYPEN AV PARTNERAVTAL VI KNYTER UPP.
Att skapa ett forum för företagen att förädla sitt samarbete med Vç./ -ê.�IK och övriga partners, är grundbulten för ett långsiktigt och givande 
samarbete. Tillsammans så skapar vi framgång och växer oss ännu starkare!
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•  Lunch & frukost möten med business-business tema
•  Access till VIKǒVerkets egen lounge med fullständiga rättigheter för 2 personer* 
•  Uppsnack med VIKs sportprofil i loungen inför varje match
• ����ł1 -�'*0)" )� )�&1ç''�!ł-�(�3���.4)'$"# /�(*/�ł1-$"��( �' ((�-ƻ
• �)&'�- �(�/�*�#�&�!! �. -1 -�.�$�'*0)" )�1�-% �(�/�#Ƽ�&*./)��.!-$//ƻ
•  Resa till en attraktiv bortamatch
•  Spela hockey med 'ê)���0/-0./)$)"
•  Julmiddag med tillhörande VIK-match
• �=/ -&*((�)� �!-0&*.//-ç)$)"�!ł-�" ( ).�(�!-$.&1ê-�./$�ƻ
•  Möjlighet att skicka ut erbjudanden via e-mail till VIKǒVerket
• ��$''"ê)"�/$''�.�(/'$"��( �' ((�-.�&*)/�&/0++"$!/ -
•  Medverkan på VIKǒVerkets egna del på VIKƻ. 
•  Förtur till Vç./ -ê.�
�. övriga aktiviteter
• �ł%'$"# /��//�#ê''��$� " )�/-ç!!�$�.�(�-� / �( ���
�
•  Utlottningar på våra aktiviteter
•  Plats på VIKǒVerkets mässa under VIK-match
• �Ɯƛ�.$//+'�/.�$'% // -�/$''�1�'!-$��(�/�# -�ǜ"-0)�. -$ ǝ
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Säkra er plats på hyllan för hela säsongen. 
Mat ingår ej i priset. 
Kostnadstillägg vid matcher efter grundserie.

�-*.��ê' -$ǒ'*" )�ǜƣ�+ -.*) -ǝ� Ɯƛƻƛƛƛ�ƽǒ��
Kvällen inleds med restaurangens fina buffé. Ni följer matchen 
direkt från arenans lyxigaste yta och ni får garanterat en härlig 
match�*�#�# '&1ç''!
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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. 
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BOKA DITT MEDLEMSKAP OCH AVNJUT EN FIN 
BUFFÉ I VÅR RESTAURANG INNAN VARJE MATCH.
•  Trerättersbuffé
•  Uppsnack med hockey-profiler
•  Resa till bortamatch
•  Tillgång till SunStop-lounge i paus

�-$.�ǜ 3&'�. -$ &*-/ǝƽ��ƣƻƤƛƛ�ƽǒ

Gästpass buffé � 3ƢƠ :- ǜ 3&'0.$1 �(�/�#�$'% //ǝ
Slutspelstillägg efter grundserie: � 35ƛ :-/match

����ƙ�	�����
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.

Bli en del av kvällens spännande match! 
Exponering i matchannons innan och under match. 
�3+*) -$)"�$��- )�)�0)� -�(�/�#�+ê���ǒ4/*-�*�#�( �$�&0�
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: 5Ơ0:-/person

��	ǒ'*" )�ǜƜƠ�+ -.*) -ǝ� � ƢƻƠƛƛ�ƽǒ�
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.

�0)�/*+��**(�ƜƛǒƟƛ�+ -.*) -� � �ff - -�.�
Innan match tar ni plats i vår nyrenoverade SunStop Lounge. 
Varmrätt och smidig tillgång till bar finns. 
Sittplatser på stora läktaren. 
�
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LIVING THE DREAM – VEM VILL INTE TESTA PÅ KÄNSLA AV ATT FÅ VARA HOCKEYSPELARE FÖR EN STUND? 

•  Spela hockey, upptill 30 personer.
• ��4��.)4""��/-ł%*-�( ��)�()�*�#�)0(( -�!-ê)��
��' " )� -
• ��0''��0/-0./)$)"�-�ǜ���ǀ� ")��.&-$�.&*-�&-ç1.ǝ
• �
)/-*Ƽ�.+ �& -Ƽ��*(�- Ƽ�ƞ�3�Ɲƛ�($)�(�/�#�*.1ƻ
•  Addera Mat, Konferens, Matchvärdskap, �-lagsmatch etc�!ł-�
(�3�/� 1 )/.

�$�.&-ç���-.4-��-/� 1 )/�# '/� )'$"/�ł).& (ê'ǀ��
�-$.ƽ� ��ff - -�.
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LED-SKÄRMAR
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ABB ARENA NORD - EN GIVEN PLATS FÖR ER MARKNADSFÖRING!
Bli en del av Västmanlands häftigaste matcharrangemang! Med )ç-(�-  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 synlig#et 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!

Ɯƛƻƛƛƛ�ƽǒ�
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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.
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VÄSTERÅS IK ÄR SVERIGES NÄST STÖRSTA HOCKEYFÖRENING MED �
����ƣ00 AKTIVA OCH 250 LEDARE.
Även utanför �-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. 
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GULDPARTNER
Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde  över  ƝƠƛƻƛƛƛƽǒ

SILVERPARTNER
Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde  över Ɯƛƛƻƛƛƛƽǒ
• Medlemskap i VIK-verket�ǜ�ç-� �ƞƛƻƛƛƛƽǒǝ
• Din logotype på vik.se

BRONSPARTNER
Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde  över Ơƛƻƛƛƛƽǒ
•  
)�%0��)�/$''�VIKs +�-/) -golf 
• 
)�%0��)�/$''�VIKs kick off�ǒ�Ɲ�+'�/. -
•  Möjlighet boka stående bord på hyllan

�������PARTNER
Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde  över Ɯƛƻƛƛƛƽǒ
•  Ditt företagsnamn på vik.se
•  Access till �0)�/*+�*0)"  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

��������ƝƛǢƝƜ�
�
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*Brodyrkort tillkommer om det inte redan finns. 
Priserna är ex moms, ink företagslogo
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Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde  över  Ɵƛƛƻƛƛƛƽǒ
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ATT VARA EN DEL AV VÄSTERÅS IK ÖPPNAR UPP DÖRRAR TILL ETT STARKT OCH 
VIKTIGT NÄTVERK MED STARKA KÄNSLOR KRING DE GULSVARTA FÄRGERNA. LÅT 
DITT SKRÄDDARSYDDA PARTNERAVTAL GE DIG NÅGOT EXTRA GENOM ATT 
KLÄTTRA I PARTNERPROGRAMMET. 
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