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MARIESTAD BOIS HOCKEY
Partnersäsongen 2017-2018
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TILLSAMMANS
blir vi ett vinnande lag

Mariestad BoIS HC är ett av Sveriges starkaste varumärken inom div 1-hockeyn.
Och ett av de mest exponerade – dagspress – stort publikstöd – webbsändningar –
auktioner – matcher.
Tillsammans med Mariestad BoIS syns du garanterat i ett framgångsrikt koncept.
Ishockey är en sport som förenar fansen och underhåller besökarna i vår arena.
Snabbt, hårt och fullt av ständigt nya upplevelser. Kraftfulla rubriker. Ingen sitter
oberörd.
Debatten före och under matcherna är lika het som kampen på isen. Media
webbsidor och twitterflöden skapar en ständig ström av åsikter om en produkt fylld
av känslor i både med och motgång.
Vår snart ca 70-åriga historia är fylld av framgångar, som toppas rent sportsligt av
allsvenskt spel. Mariestad BoIS Hockey är känd som en plantskola av yttersta rang.
Klubben har levererat åtskilliga elitspelare genom åren.
Vi är stolta över vår historia!
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Huvudpartner














Fyra stycken sittplatser till samtliga seriematcher
Matchvärdskap
Matpaket för tio personer i VIP-lounge under matchvärdskapet
Sargreklam + väggskylt
Dräktreklam eller isreklam
Kontinuerlig hemsidebanner på föreningens hemsida, förstasidan
Exponering i samtliga matcher på storbildsskärm, både logga och
reklamfilm med ljud och bild
Möjlighet att boka istid två fria timmar efter överenskommelse
Rättighet att använda Mariestad BoIS Hockeys namn och klubbmärke i
egen marknadsföring
Företagets logga på en reklam backdrop vid tränar/spelarintervjuer
Företagets logga på programklappa,
PR-event, möjlighet att disponera två spelare vid tre tillfällen under
säsongen i egen marknadsaktivitet. Fotorättigheter ingår
Biljettservice, bokningsservice av extra biljetter under säsong
Pris >60.000 kr
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Vill du synas extra!
Då kan vi som stolt samarbetspartner erbjuda en rad olika
exponeringsplatser, där det blir full fokus på ert företag.













Företagsbanner på storbildsskärmarna vid alla hemma ”MÅL”
Företagsbanner på storbildsskärmarna vid ”BOXPLAY”
Företagsbanner på storbildsskärmarna vid ”POWERPLAY”
Företagsbanner på storbildsskärmarna vid ”TIME OUT”
Företagslogga på uppvärmningströjor vid samtliga matcher
Företagslogga på träningströjor, inte vid match
Företagslogga på flyersbrev
Företagets namn på resultattavla
Exponering i samtliga matcher på storbildsskärm
Exponering vid varje periodstart
Matchpucken presenteras av
Företagsbanner i samband med våra webbsändningar

Sargreklam * Isreklam * Väggskylt * Storbildskärmar
Självklart finns möjligheten att enbart synas på våra väggskyltar, på sarg
och/eller isreklam, samt storbildskärmar.
Vi ser inga hinder. Vi ser bara möjligheter.
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Matchdräkt

De senaste åren har Mariestad BoIS varit ett topplag som har spelat Play
off. Det har lett till att er företagslogga på vår matchdräkt/hjälm blivit
ett kostnadseffektivt och kraftfullt sätt att synas i Sverige. Dessutom är
det en stor ökning av webbsändningar och sociala medier.
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Bli Partner med BoIS Hockey
 Ungdomspartner
Hjälp föreningens ungdomsverksamhet. Pengarna är öronmärkta för
våra barn och ungdomar. Alla partner kommer att synas på en
gemensam skylt i Katrinhallen.

 Enkronaspartner
Tillsammans med våra partners bjuder vi publiken på inträdet på en
match under säsongen, där våra partner ger en, två, eller tre kronor
för varje person som kommer till matchen.
I utbyte får våra partner synas på vår hemsida och i lokaltidningen på
ett särskilt sätt vid denna specifika händelse.

 Utbildningspartner
Nytt för i år är att BoIS kan erbjuda utbildningar i ett idrottsperspektiv.
Några av ämnena man kan välja mellan är ledarskap på riktigt,
motiverande samtal, viljan att sätta personbästa, tydligt ledarskap,
hur jag ger feedback, beteendeförändring m m.
Här kan du som partner vara med och styra hur denna utbildning ska
formas tillsammans med våra duktiga föreläsare.
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BoIS VIP-lounge
Inför varje hemmamatch kan du boka plats för dig, kunder, kollegor och
vänner i vår VIP-lounge.
Ett utmärkt tillfälle att skapa nya kontakter bland andra företag.
Vi öppnar 1,5 tim före nedsläpp








Dagenshusman från Loungemenyn
Tränarpresentation inför match
Kaffe & kaka i första periodpaus
Matchklappa
Sittplats på VIP-läktaren
Loungevärd
Försäljning av öl och vin

Pris: 250 kr/person

Bokning:

christian.kvist@mariestadbois.se

070-930 52 25
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Matchvärd
Som matchvärd får du en unik chans att genomföra det perfekta eventet
för dina kunder eller arbetskamrater.
Hur eventet ser ut?
Det bestämmer du tillsammans med våra marknadssäljare.
Alla aktiviteter integreras i matchens körschema. Exponeringen av ditt
varumärke är stort och naturligtvis är det du som delar ut priset till
matchens lirare.
 Exponering vid lagintro
 Exponering på storbildsskärmarna, företagslogga och reklamfilm
 Ni utser ”Matchens lirare” i respektive lag, samt tillhandhåller priser
till dessa
 Egna aktiviteter i Katrinhallens foajé
 Ställa upp beachflaggor, rollup m m i foajé
 Mottagande av gåva på isen innan nedsläpp
 Exponering i en periodpaus på isen
 Exponering på baksidan av programklappan
 VIP-lounge (vid köp av matpaket)
 Kaffe & Kaka i första periodpaus (vid köp av matpaket)
 Tränarpresentation inför match (vid köp av matpaket)
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En plats i vårt lag är en effektiv varumärkesexponering för dig och ditt
företag. Vi lovar att se till att Du blir en viktig spelare hos oss.

Företagskort & biljettexponering
Företagskort Basic
Gäller ståplats hela grundserien med
automatisk förlängning.
Företagskort Silver:
Gäller fast plats hela grundserien på
sektion A eller C med automatisk
förlängning.
Företagskort Guld:
Gäller fast plats hela grundserien på sektion B med automatisk
förlängning.
Villkor för säsongskort
Säsongskorten gäller samtliga seriematcher i Hockeyettan. Vid eventuellt
playoff eller kvalspel förlängs ditt kort automatiskt och faktureras
separat efter säsongen med aktuellt matchpris gånger antalet matcher
som spelas. Om du inte önskar att förlänga ditt kort måste du aktivt
tacka nej minst 2 dagar före första playoff matchen genom att maila
kansli@mariestadbois.se

Biljettexponering
Exponera ditt varumärke
på matchbiljetten.
Eller på baksidan av
säsongskorten
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Företagsevent
Hitta på något roligt med dina kunder, eller varför inte med dina
kollegor. Boka då BoIS hockeys företagseventpaket








Spela hockey eller curling (1,5 tim)
Mat från BoIS VIP-lounge meny
Kaffe & kaka
Håll ett föredrag för dina kunder eller anställda
Loungevärd
Träffa representant från BoIS Hockey
Försäljning av öl och vin

Minimum 10 personer
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Prislista
DRÄKT
Matchdräkt
Hjälm
Uppvärmningströjor
Träningströjor
Arena personal

10 000 kr
5 000 kr
7 000 kr
5 000 kr
5 000 kr

RINK
Långsida
Kortsida
Mittcirkel
Tekningscirkel
Övrig zon

8 000 kr
10 000 kr
50 000 kr
10 000 kr
10 000 kr

SKYLTAR
Väggskylt kortsida
Väggskylt långsida
Spelarbås
Utvisningsbås

7 000 kr
5 000 kr
15 000 kr
10 000 kr

MEDIAKUB
Reklamfilm
Bildspel
Företagslogga
Mål
Powerplay
Boxplay
Time out
Perioden

9 000 kr
8 000 kr
5 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
4 000 kr
2 500 kr
2 500 kr
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PARTNERSKAP
Huvudpartner
Ungdomspartner
Utbildningspartner

60 000 kr
1 500 kr
enligt offert

MATCHVÄRD
Matchvärdskap
Matpaket

5 000 kr
200 kr/person

PROGRAMKORT/MATCHBILJETT
Programklappa
Matchbiljett
Årskort baksida

2 500 kr
5 000 kr
7 000kr

ÖVRIGT
Flyers
Publiksiffra
Resultattavla
Matchpucken
Hemsida Fastbanner
Hemsida Rullande banner
Företagsbanner under webbsändning

1 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
7 000 kr
3 000 kr
5 000 kr

BOIS VIP-LOUNGE
Matpaket matchvärd
Matpaket matchdag
Teampaket (minimum 10 personer)

200 kr/person
250 kr/person
300 kr/person

FÖRETAGSKORT/BILJETTEXPONERING
Företagskort Basic
Företagskort Silver
Företagskort Guld

1 500 kr
2 300 kr
2 500 kr
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Marknadsgruppen

Christian Kvist

Christer Dalvik

Marknadssäljare
070-930 52 25
christian.kvist@mariestadbois.se

Marknadssäljare
070-255 74 55
christer.dalvik@mariestadbois.se
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Företagsklappan sidan 2
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Företagsklappan sidan 1

