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BLI EN PARTNER TILL  
REGIONENS BÄSTA ISHOCKEY



IK OSKARSHAMN HAR spelat 20 raka säsonger i 
Hockey Allsvenskan eller motsvarande. Oskarshamn är ett 
bevis på att den lilla orten kan vara med och tävla på elitnivå 
över tid. IK Oskarshamn är ingen dagsslända och platsen i 
svensk elithockey ingen engångsföreteelse. En viktig faktor 
i denna framgångssaga är det urstarka näringsliv som 
finns i regionen. Företagens långsiktiga engagemang och 
satsning på IK Oskarshamn lägger år efter år grunden till 
en bred verksamhet. 

PUBLIKEN HITTADE TILLBAKA till Be-Ge Hockey Center 
under succésäsongen 2015-2016. Efter ett par år med 
dalande publiksiffror spelade laget återigen inför välfyllda 
läktare. Under grundserien sågs IKO:s matcher av i snitt 
2251 åskådare, vilket är 258 fler än föregående säsong.  
I den heta slutspelsserien var publiksnittet hela 2 556 
åskådare per match. Publikutvecklingen är inte på något 
sätt någon slump. Klubben har tillsatt tid och resurser för 
att jobba mer aktivt med publikfrågorna och resultatet har 
inte låtit vänta på sig. Vi säljer nu biljetter på ett sätt som 
tilltalar våra kunder och jobbar med ständiga förbättringar för 
att möta efterfrågan. Nästa steg under säsongen 2016-2017 
blir en översyn av upplevelsen och inramningen i  
Be-Ge Hockey Center. 

TROTS DEN FINA utvecklingen har vi långt kvar. Många 
klubbar i HockeyAllsvenskan har högre publiksnitt  
(och intäkt) än oss. Kort sagt kompenseras detta av ett  
urstarkt näringsliv. Vi antar dock utmaningen och jobbar 
hårt för att lyfta i publikligan.

NÄRINGSLIV
URSTARKT

LYFTER IKO

RÄKNEEXEMPEL Vita Hästen har ett publiksnitt som är 
754 åskådare högre än IKO. I grundserien spelas 26 
hemmamatcher = totalt 19604 åskådare fler. Vid en 
biljettintäkt på 130 kr i snitt ger det drygt 2,5 miljoner  
i högre intäkter.

SUCCÉSÄSONG
DET BLÅSER ÅTERIGEN varma vindar kring 
IK Oskarshamn. Succésäsongen 2015-2016, med 
tredjeplatsen i HockeyAllsvenskan som kronan på 
verket, vilket innebär att hockeyintresset i regionen 
har fått en skjuts. Publiken hittade tillbaka till Be-Ge 
Hockey Center och klubbens publikutveckling under 
det senaste året har varit imponerande. 

LAGETS UTVECKLING UNDER säsongen är sär-
skilt imponerande med tanke på de stora besparingar 
som tvingades fram under våren 2015. Klubbens 
dåliga ekonomi och utsatta läge ledde fram till en 
rad stora besparingar, totalt sett i mångmiljonklassen. 
Bland annat minskades spelarbudgeten med drygt 
1,5 miljoner kronor. Man kan bara imponeras över 
vilken enorm verkningsgrad årets spelarbudget haft, 
mycket hockey och fina prestationer för pengarna. 

DET KÄNNS EXTRA bra att den sportsliga led-
ningen med sportchef Roger Jönsson och huvud-
tränare Fredrik Söderström i spetsen förblir intakt. 
Vi är smått unika i branschen med dessa herrar som 
nu går in på sin sjätte raka säsong tillsammans i IK 
Oskarshamn och det ger föreningen som helhet en 
ypperlig möjlighet att ta nästa kliv i utvecklingen. 
Båda tog utmaningen med en rejält bantad spelar-
budget på helt rätt sätt. 

I en destruktiv och bakåtsträvande situation gäller 
det att se framåt och det är exakt den egenskapen 
som tagit oss uppåt i tabellen. Kontinuitet är en 
annan av våra framgångsfaktorer som det inte går 
att blunda för.

NU SATSAR VI med full kraft framåt 
för att bli ännu bättre. I vår organisation 
finns en stor vilja att utveckla verk-
samheten och vi jobbar med ständiga 
förbättringar inom samtliga delar. 
Detta för att hela tiden kunna erbjuda 
en attraktiv och aktuell produkt och 
på så sätt nå sportslig utveckling. Du 
som partner är i det sammanhanget 
mer än en  spelare i laget - du är en 
 nyckelspelare som genom företagets 
investering i vår verksamhet gör det 
möjligt för klubben, och i förläng-
ningen även dina affärer, att växa.

VI HADE EN hel del magiska 
publikfester i Be-Ge Hockey Center 
under säsongen som gick och jag 
ser redan fram emot nya höjdpunk-
ter tillsammans med publik och 
partners. Att vi återigen får möta 
Västerviki seriesammanhang gör 
inte saken sämre utan gör att hockey-
intresset kommer närma sig kokpunkten 
framåt hösten. Välkommen till en ny 
 spännande säsong i HockeyAllsvenskan!

PÅ VÄG
UPP!

MARTIN ÅKERBERG KLUBBCHEF

PUBLIKLIGAN
1. Leksand  4576
2. AIK   4530
3. Björklöven  3430
4. Västerås  3346
5. Vita Hästen  3005
6. Mora   2924
7. Timrå   2490
8. Karlskoga  2331
9. IK Oskarshamn  2251
10. Tingsryd  1869
11. Almtuna  1417
12. Sundsvall  1295
13. Asplöven  1062
14. Pantern  625

GER MYCKET VARMA VINDAR

PARTNERS Geografisk fördelning

Oskarshamn
10,2 mkr

Övriga Kalmar län
Övriga Sverige

92%

6% 2%
0,7 mkr

0,2 mkr



IK OSKARSHAMN ÄR regionens bästa ishockey och ett 
av kommunens starkaste varumärken. På hemmaplan är 
IKO den stora snackisen och de regionala medierna punkt-
bevakar varje steg som laget tar. C More sänder samtliga 
matcher i HockeyAllsvenskan i sina kanaler och bidrar till att 
bygga ligans varumärke. Den stora TV-bevakningen ger våra 
partners stora medievärden när deras varumärken expone-
ras nationellt. 
•  IK Oskarshamns direktsända matcher sågs under säsongen 

2015-2016 av totalt 300 000 tittare i C Mores kanaler. Där-
utöver tillkommer highlights från matcherna på ikoskars-
hamn.se och hockeyallsvenskan.se med 45 000 tittare.

•  C Mores sändningar i TV12 hade 2016 en genomsnittlig 
räckvidd på 440 000 tittare per match.

•  Under säsongen skrivs uppemot 3 000 artiklar om IKO  
i pappersmedia. Exponeringen hade 2013 ett samlat  
annonsvärde på cirka 69 miljoner kronor, enligt en rapport 
från Regionförbundet. Samma rapport uppskattade antalet 
läsare av dessa artiklar till 134 miljoner läsare under ett år.

•  IKO:s webbsida, ikoskarshamn.se, har under en säsong över 
400 000 besökare. 

PUNKTMARKERAR
MEDIA

VARJE STEG

HOCKEYALLSVENSKAN
– TREDJE STÖRSTA SPORTLIGAN

35%
av publiken jobbar  

antingen i företagsled-
ning eller arbetsledande 
befattning, vilket gör att 
inkomsten är högre än 
genomsnittssvenskens.

50%
av publiken är  

yngre än 45 år och 
hälften äldre.

70%
är gifta eller lever 
som sambo, något  

högre siffra än 
genomsnittet bland 

övriga ligor.

64%
av publiken  

följer även Hockey-
Allsvenskans  

matcher på TV.

25%
 av publiken är  

kvinnor, vilket också 
är högre än  

genomsnittet.

HOCKEYALLSVENSKANS MÅLGRUPP

MÅNDAG
19 oktober 2015
Vecka 43. Nr 242

Pris 20 kronor
0491-575 00 

OT.se

7
38
81
33

60
20
05

 ● Oscarsgymnasiet har breddat sin lärlingsutbildning. Frisörutbildning och 

barn och fritid som lagts ned som eget program finns nu i utbudet.  OSKARSHAMN SIDAN 4

Gymnasiet satsar på 
lärlingsutbildningar

10:
S M A K R A B A T TNamn:

Till butiken: Inlöses av Kuponginlösen. 

Kupongen skall vara försedd med kundens 

namnteckning. Kupongen kan ej kombineras 

med andra erbjudanden.

Erbjudandet gäller t o m 2015-11-30

Erbjudandet gäller vid köp av ett valfritt paket 

CAFÉGOkaffe från Sofi ero kafferosteri

MADE  TO IMPRESS YOU

CAFÉGO är spännande blandningar av råkaffe från olika

ursprung. Vi väljer de bästa bönorna från plantager på hög 

höjd och mörkrostar för att få fram den fylliga, långa efter-

smaken. Resultatet är en helt ny kaffeupplevelse.

Läs mer på sofierokafferosteri.se

Annika Eriksson 
s amlade föreningar till 

en föreningsdag.

HULTSFRED / SIDAN 10

F öreningsdag 
lockade till 
konsthallen

INNEHÅLL DEL A: Oskarshamn 2  Högsby 9  Hultsfred 10  Reagera 11  Kalmar län 12  Sverige/Världen 14  Börs 15  Familj 16  Ledare 18  Debatt 19  Mönsterås 20

INNEHÅLL DEL B: Sporten 21  Kultur & Nöje 32  Annonser 35  Kryss & serier 37  Radio & tv 38  Väder 40

I dag flyttar de första 
boende in på det till-
fälliga asylboendet.

HÖGSBY / SIDAN 9

97 personer 
flyttar in på 
Solhöjden 

TUFF MARODÖR: BJURELID  
VANN RAFFLANDE DUELL

LUDVIG BJURELID TOG HEM SIN FÖRSTA HAVSLÄTTS-

MARODÖR. TÄTT BAKOM HONOM FÖLJDE TRÄNINGS-

KAMRATEN JONAS ”SKÅNE” ANDERSSON. SPORTEN SIDAN 25

M-stämman gav tydligt 

besked. Partiet måste 
förändra politiken.

KALMAR LÄN / S 12–13

M-stämmans 
krav: Förnya 
politiken

Manuel Ågren punkterade matchen mot AIK med sitt läckra 5–2-mål inför 2 500 åskådare i Be-Ge Hockey Center. 
FOTO: DANIEL SVENSSON

IKO slog serieledaren 
inför storpublik
SÄSONGENS BÄSTA PUBLIKSIFFRA, 

ELEKTRISK STÄMNING PÅ LÄKTARNA 

OCH EN FANTASTISK HOCKEYMATCH. 

”DET VAR SOM ATT SPELA I ETT RUS”, 

SÄGER MANUEL ÅGREN.
SPORTEN SIDORNA 22–23

”Det 
känns bra 
att vi kan 
erbjuda 
frisörut-
bildning.”
LOTTA WRAMSJÖ  
HOLM, lärare vid 
l ärlingsutbildningen

OSKARSHAMN / SIDAN 3

”Sverige som nation riskerar att begå en 
monumental ekonomisk och moralisk 
dumhet när fyra av tio reaktorer stängs.”

Professor Carl B Hamilton kritiserar den företags-

ekonomiska kalkyl som kraftbolagen använder sig av 

inför stängningen av reaktorer.

HOCKEYALLSVENSKAN ÄR DEN star-
kast växande sportligan på den nationella 
marknaden. Ligan är den enda i Sverige 
som ökat publiksnittet sex år i rad mellan 
2008 och 2013. HockeyAllsvenskan är i 
dag Sveriges tredje största liga efter SHL i 
ishockey och allsvenskan i fotboll. Siffrorna 
är desamma både avseende publiksnitt och 
i intresse undersökningar. 

SÄSONGEN 2015-2016 VAR histo-
riskt bra. Aldrig någonsin har IKO nått en 
sådan hög tabellplacering sedan  Hockey-
Allsvenskan blev rikstäckande för tio år 
sedan. Lagets framgång på isen blir också 
en framgång för alla våra partners, lite 
som en god avkastning på satsat kapital. 

Ett framgångsrikt lag bevakas flitigare i 
media och dessutom ses matcherna av 
fler åskådare. Det innebär helt enkelt att 
alla reklamplatser exponeras i allt högre 
utsträckning!   

IKO:S PLACERINGAR  
I HOCKEYALLSVENSKAN
2015/16: 3:a  2014/15: 11:a
2013/14: 9:a  2012/13: 7:a
2011/12: 6:a  2010/11: 9:a
2009/10: 14:e  2008/09: 13:e
2007/08: 8:a  2006/07: 10:a
2005/06: 8:a



DRÄKTREKLAM
Reklam på matchtröja, 
byxa, damask, hjälm, 
halsskydd, målvakter och 
uppvärmnings tröja offereras 
i mån av plats.

Offereras

KÖP DIN EGEN SPELARE
DETTA INGÅR: 1. Logga på spelarens hjälm  
2. Logga i samband med spelarpresentation på  
webben 3. Exponering när spelaren är matchens 
profil: webb, matchannonser, sociala medier  
4. Logga på mediakub när spelaren presenteras 
eller gör mål 5. Rollup med spelarens bild och er 
logga på VIP-området i arenan. Ni behåller rollupen 
efter säsongen! Möjlighet att nyttja spelaren i egen 
marknadsföring. 

Per spelare 5000 kr

ARENAEXPONERING

Skylt avbytarbås 50 000 kr

Skylt utvisningsbås 20 000 kr

Väggskylt långsida 2 meter 16 000 kr

Väggskylt långsida 6 meter 25 000 kr 

Väggskylt kortsida (stor) 30 000 kr 

Plexiglas hel kortsida 45 000 kr

Plexiglas 1 st långsida 4 500 kr

BETALNING & ÖVRIGT
•  Uppdelad betalning kan avtalas efter ditt 

företags önskemål, helt utan administra-
tiva avgifter.

•  Priset avser HockeyAllsvenskans grund-
serie. Vid vidare avancemang i kvalsys-
temet till SHL tilläggsdebiteras partners 
för förlängning av produkterna. 

•  Reklamskatt tillkommer med 8 % av 
reklamvärdet. 

•  Tillverkningskostnad för skyltar, tryck, 
reklamfilmer tillkommer och faktureras 
från extern leverantör. 

ANNONSERING
Vårt populära magasin 
Nedsläpp tar läsarna bakom 
kulisserna i IK Oskarshamn. 
Magasinet ges ut tre gånger 
per säsong: september,  
december och mars.

Helsida 12000 kr

Halvsida 6000 kr

Julhälsning 600 kr

SARGREKLAM
2 meter. Syns mer, stick  
ut ur mängden – billigare.  
Öka din reklamyta med ytter-
ligare 2 meter för bara  
10 000 kr extra.

Kortsida TV 39000 kr

Långsida TV 34000 kr

Långsida 27000 kr

Säsongskort sitt ordinarie 4500 kr

Säsongskort stå VIP 5000 kr

Säsongskort stå ordinarie 2800 kr

BILJETTER &
SÄSONGSKORT

OFFICIELLA FACEBOOK  

@facebook.com/oskarshamn

2 217 följare

OFFICIELLA INSTAGRAM  

@iko_officiell

1 714 följare

OFFICIELLA TWITTERFLÖDET  

@iko_officiell

1 587 följare

FREDRIK SÖDERSTRÖM TWITTER 

@IKOsoderstrom

11 730 följare

IK OSKARSHAMN PÅ

Vare sig det är TV-tittarna, arenabesökarna eller företags-
nätverket du vill göra affär med – Be-Ge Hockey Center är 
den mötesplats i regionen där ditt budskap når dem alla 
allra mest prisvärt. Cirka tio procent av kommunens invånare 
går regelbundet på ishockey!

MED VÅRA SÄSONGSKORT missar du inte en 
match och följer dramatiken från bästa plats. Väljer 
du att köpa VIP-biljett så får du varje match tillgång 
till VIP-restaurangens mingelytor och barer där du 
träffar kollegor, kunder eller leverantörer under  
lättsamma former. 

BILJETTBUNT
Är du inget hockeyfreak eller har du svårt att få tiden 
att räcka till? Men gillar att gå på våra matcher då 
och då? Köp då en bunt med 10 sittplatsbiljetter VIP 
för endast 2 000 kr (ordinarie pris 2 500 kr).

ARENAN
NÅ DIN NÄSTA AFFÄR I

SOCIALA MEDIER

NedslÄpp
Ett inspirerande magasin från allsvenska IK Oskarshamn om och kring hockey

Familjen Piispanen vill 

stanna i Oskarshamn
Säsongskort

med guldkant

Hilda, 9, – skräck
för motståndarna

#3 2015/2016

Sammansvetsad  

grupp bakom succén

Oskarshamns egen 

American Sniper

Nedslapp_nr3_2015/2016.indd   1

2016-04-06   08:59

NedslÄpp
Ett inspirerande magasin från allsvenska IK Oskarshamn om och kring            hockey

Bröderna Engsund

sätter färg på IKO
Testade domaryrket

– blev helt fast

Mitch Wahl

#1 2015/2016

Hagelin har
laddat bössan

IKO storsatsar
på publiken

– välsignelse för IKO

Nedslapp_nr1_2015/2016.indd   1

2015-09-01   08:57

NedslÄpp
Ett inspirerande magasin från allsvenska IK Oskarshamn om och kring hockey

Nu kan du vinna 
 storkovan i arenan

Victor Svensson  avslöjar  
alla hemligheter i IKO

Oslagbar magi

#2 2015/2016

Bakala lämnar 
inget åt slumpen

Populärare än
ett pojkband

Deschamps spel trollbinder

Nedslapp_nr2_2015/2016.indd   1
2015-12-07   16:45

SÄSONGSKORTHOCKEYALLSVENSKAN 16/17

SÄSONGSKORTHOCKEYALLSVENSKAN 16/17

Säsongskort sitt VIP 8250 kr

17 248
följare!



Arenans läktaruppgångar utrustas nu med 
LED-skärmar som syns väldigt bra för alla 
åskådare i arenan. Sammanlagt 10 upp-
gångar och en total LED-yta på 24 meter. 
Budskap 20 sekunder per visning. Ditt 
budskap visas effektivt minst 6 minuter 
per match.

ALLA UPPGÅNGAR, 25 000 KR PER SÄSONG

LED-YTOR UPPGÅNGARNYHET!

12 st TV-skärmar i publikutrymmen  
– aktiva dygnet runt! Budskap 10 sekunder  
i rullande slinga.

15 000 KR PER SÄSONG  
2 500 KR PER MÅNAD

TV-SKÄRMAR

DIGITAL
E X P O N E R I N G
Med ett budskap på någon av våra digitala platt-
formar sticker ni ut ur mängden. Ert budskap kan 
också förändras regelbundet utan begränsningar.

Nå din
målgrupp

Vill du på ett smart sätt sticka 

ut från mängden och nå din 

målgrupp? Vi kan skräddarsy 

en lösning som gör att ni når 

ut genom mediabruset. Till 

exempel koncept som Kids 

Corner, Matchens lirare eller 

Intervjupartner. 

CIRKA TIO PROCENT AV KOMMUNENS  
INVÅNARE GÅR REGELBUNDET PÅ ISHOCKEY.

Mediakub, LED-band, uppgångar samtidigt. 
Massiv exponering! Ni syns samtidigt på 
samtliga LED-ytor i arenan vid tre tillfällen 
under ett matchevent. 

PRIS, 45 000 KR PER SÄSONG

LED ALL INCLUSIVEUNIKT!

Arenans mittpunkt där ert budskap ham-
nar i centrum. Presentationer från  25 000 
kr till 55 000 kr beroende på antal expo-
neringar. Exempel: powerplay, boxplay, 
powerbreak, publiksiffra, domartrio m.m.

REKLAMFILM 50 000 KR PER SÄSONG
3 000 KR PER MATCH

MEDIAKUBEN

20 meter lång LED-exponering på kort-
sidan. Suverän exponering som syns i 
TV-sändningar. Budskap 20 sekunder per 
visning. Ditt budskap visas effektivt minst 
6 minuter per match.
HELA BANDET, 38 000 KR SÄSONG 
HALVA BANDET, 23 500 KR SÄSONG 
FJÄRDEDEL, 11 500 KR SÄSONG 
HELA BANDET, 1 700 KR PER MATCH

LED-BAND



AFFÄRSNÄTVERKET POWERPLAY ÄR en plattform 
där det skapas affärer samtidigt som vi har kul tillsammans. 
Det gemensamma syftet för medlemsföretagen är att knyta 
kontakter, generera affärsmöjligheter och stärka varumärken. 

EN NYHET FÖR 2016 är affärsluncherna som lägger ett 
större affärsfokus på nätverkandet. Powerplay stärker klub-
bens verksamhet både på ett idémässigt och ekonomiskt plan 
samtidigt som IKO erbjuder medlemsföretagen möjligheter att 
mötas i en miljö där affärskontakter kan skapas och utvecklas. 

DETTA INGÅR:
• Affärslunch med intressant föreläsare, sista fredagen varje 
månad från augusti-maj. Lunch ingår för två personer per 
tillfälle, ytterligare deltagare betalas extra.

• Arrangerad resa till bortamatch.

• Access till Diamond Lounge, nätver-
kets egen affärslounge. Egen bar med 
fullständiga rättigheter. Kostnadsfri korv-, 
snacks- och kaffebuffé i loungen varje 
match.

• Möjlighet att nyttja loungen och konfe-
rensrum kostnadsfritt vid övriga tillfällen 
som egna möten etc.

• Logga på IKO:s hemsida.

• Möjlighet att göra utskick till IKO:s 
B2B-nätverk.

• Erbjudanden från IKO.

• Tillgång till portal med kontaktuppgifter 
till alla affärsnätverkets medlemmar.

• En pott med 10 st VIP-biljetter  
(sittplats) att nyttja under säsongen.

– FLEXIBELT OCH AFFÄRSMÄSSIGT
PARTNERSKAP

Titeln som huvudpartner till 
IK Oskarshamn är under fyra 
år framöver exklusivt låst till 

Be-Ge-koncernen.

HUVUDPARTNER

STJÄRNPARTNER

NICLAS OLSSON, PRESS KOGYO

VILL DU OCKSÅ SPELA
POWERPLAY?

MARCUS ANDERSSON, IKO

Offereras

BRONSPARTNER

DETTA INGÅR I BRONSPARTNER:
•  Exponering med företagsnamn på  

särskild undersida på ikoskarshamn.se. 
•  Inbjudan till kvartalsmöten med  

föreningen. 
•  Inbjudan till IKO:s kickoff, golf och  

sponsorhockey.

• Rätt att köpa säsongskort VIP. 
•  Rätt att använda IKO:s logga och  

namn i egen marknadsföring. 
•  Exklusivt klistermärke som visar ert 

partnerskap av brons. 
• Utskick av IKO:s informationsmail.

Samarbetsavtal värderat till 30 000 kr

•  25 % rabatt på medlemskapet i  
företagsnätverket Powerplay.

•  Exponering med logga på startsidan  
på www.ikoskarshamn.se.

•  Exponering med logga på särskild  
undersida på ikoskarshamn.se. 

•  Exponering med företagsnamn i  
samlingsannons i samtliga utgåvor  
av magasinet Nedsläpp. 

•  Inbjudan till kvartalsmöten med föreningen. 

•  Inbjudan och förtur till IKO:s kickoff,  
golf och sponsorhockey.

•  Rätt att köpa säsongskort VIP. 
•  Rätt att använda IKO:s spelare och  

ledare i egen marknadsföring. 
•  Rätt att använda IKO:s logga och  

namn i egen marknadsföring. 
•  Exklusivt klistermärke som visar  

ert partnerskap av silver. 
• Utskick av IKO:s informationsmail.

Samarbetsavtal värderat till 55 000 kr

SILVERPARTNER

DETTA INGÅR I SILVERPARTNER:

• Medlemskap i företagsnätverket Power-
play. • Uppmärksammas på IKO:s sociala 
medier i samband med avtalets tecknande. 
• Exponering med logga på startsidan på 
ikoskarshamn.se.• Exponering med logga 
på särskild undersida på ikoskarshamn.se. 
• Exponering med logga i samlingsannons 
i samtliga utgåvor av magasinet Nedsläpp. 
• Exponering med logga på partnervägg i 
Be-Ge HockeyCenter. 
• Inbjudan till kvartalsmöten med fören-

ingen. • Inbjudan och förtur till IKO:s kick-
off, golf och sponsorhockey. • Rätt att köpa 
säsongskort VIP. • Nyttjar IKO-tränaren 
Fredrik Söderström kostnadsfritt för en  
föreläsning vid ett tillfälle. • Rätt att 
använda IKO:s spelare och ledare i egen 
marknadsföring. • Rätt att använda IKO:s 
logga och namn i egen marknadsföring. 
• Möjlighet att nytta IKO:s kanaler för 
utskick av eget erbjudande. • Monteryta i 
anslutning till huvudentrén vid en match 

under säsongen. • Exklusivt klister-
märke som visar ert partnerskap av 
guld.Samarbetsavtal värderat till 100 000 kr

GULDPARTNER

Medlemskap i Affärsnätverket 
Powerplay ingår.

DETTA INGÅR I GULDPARTNER

Vår förstaline med stort hjärta 
för klubbens utveckling.  
Extra mervärden jämfört 

med Guldpartners.

Pris 10 000 kr

NÄTVERKET
POWERPLAYAFFÄRS

NÄTVERKET
POWERPLAY

ETT SAMARBETE MED IK Oskarshamn 
kännetecknas av flexibilitet och affärsmässighet. 
Vi arbetar löpande med våra partners och för 
ständigt en dialog om hur klubben kan aktivera 
och utveckla partnerskapet på allra bästa sätt 
för respektive företag. Vi skräddarsyr innehållet 
i partnerskapet utifrån vad ditt företag har för 

mål med samarbetet. I vår produktportfölj ingår 
rättigheterna association, exponering, relationer 
och affärer. När du valt vilka produkter som 
passar ditt företags önskemål bäst så bygger 
vi på med ett stort antal mervärden utifrån vårt 
lojalitetsprogram som följer.



EXPONERA ERT VARUMÄRKE UNDER KVÄLLEN

EGEN BAR OCH VÄRDINNA

SIGNERAD MATCHTRÖJA

Som matchvärd äger ni Be-Ge Hockeycenter för en 
kväll. Ert företag marknadsförs genom våra kanaler och 
ni möter er målgrupp i arenan. Ta med dina viktigaste 
kunder – eller nya potentiella – på en helkväll med  
god mat, dryck och en underhållande hockeymatch.

DETTA INGÅR:
•  Tvårätters middag och sittplatsbiljetter för 30 personer.
• Kaffe och fikabröd i respektive paus.
•  Eget rum i direkt anslutning till restaurangen  

med möjlighet till presentationer med mera.
•  Egen bar och värdinna under hela kvällen.
•  Senaste nytt av lagets tränare innan matchen.
•  Exponering i matchannonser (logga), webb (logga) och på 

arenans mediakub (logga samt reklamfilm). 
•  Möjlighet att nyttja den publika delen av arenan för egna 

marknadsföringsaktiviteter, såsom monteryta, sampling, 
flygblad med mera.

•  Ni får en tavla med lagfoto som ett bevis på klubbens 
uppskattning.

•  Ni uppmärksammas på isen innan matchen då en repre-
sentant från ert företag får mottaga en signerad match-
tröja från IKO:s lagkapten.

Pris exklusive dryck 28000 kr

För tillkommande gäster utöver 30 debiteras 500 kr per person

Nyhet!
Vill ni komma i kontakt med 

nya kunder bland IKO:s 290 

partners? Vi hjälper gärna till 

att distribuera en inbjudan till 

er matchvärdskväll.

– ER KVÄLL I ARENAN
MATCHVÄRD

Den bästa av VIP-service vi kan erbjuda. Här kan ni helt 
ostört, i den exklusivt inredda loungen, njuta av trerätters 
middag. Ett steg bort finns er egen loge och kvällens 
match. Taittinger lounge är anpassad för sällskap upp till 
tio personer. Ert företag omnämns med logga på arenans 
mediakub en gång under matchen.

Taittinger

KONFERENS
Vi kan ta emot sällskap 
från 4 till 50 personer. 
Kombineras med fördel 
med en efterföljande 
middag och hockey-
match.

Offereras

VIP-RESTAURANGEN
Navet i vår service av hospitality är 
VIP-restaurangen på plan 2 där vi 
serverar mat och dryck av hög  
kvalitet från eget kök. 

UPPLEVELSEMENY

11000 kr per match

UNDER SÄSONGEN 2015-2016 serverades middag till 3800 gäster i VIP-restaurangen 
på Be-Ge Hockey Center. Vi har lagt stort fokus vid en förhöjd matkvalitet och responsen 
från våra gäster låter inte vänta på sig. En uppskattad mötesplats där många av regionens 
företag väljer att förlägga aktiviteter. Vi kan erbjuda kompletta paket med personal- och 
kundvård, representation, konferenser med mera. 

LYXIGT

LO U N G E

3 800 GÄSTER KAN INTE HA FEL

Middag & Sittplatsbiljett 500 kr

LADIES HOCKEY NIGHT

Har du svårt att få 

tiden att räcka till?
För den stressade företagaren 

med många bollar i luften kan 

vi skräddarsy och administrera 

upplägg efter era önskemål, 

allt från mat och dryck till resa 

och övernattning - all inclusive 

helt enkelt. 

TVÅRÄTTERS MIDDAG FÖR 30 PERSONER



IK OSKARSHAMN
FAKTA OM

BE-GE HOCKEY CENTER
FAKTA OM

•  Gamla ishallen (byggd 1974) totalrenoverades 
2004 till sin nuvarande skepnad. Ägs och drivs 
av Oskarshamns kommun.

•  Publikkapacitet 3 275 åskådare vid ishockey. 
Dispens kan ges för 3 500. 

•  Mediakub med den allra senaste LED-tekniken 
installerad september 2013. Ytterligare 45 kvm 
LED-yta i arenan, bland annat i alla läktar-
uppgångar.

•  Restaurang för cirka 250 gäster. Dessutom 
sportbar, café och kiosker. Allt drivs i IKO:s 
egen regi. 

•  Simhall under samma tak och gym för  
100 samtidiga utövare.

•  Anläggningen, som går under samlings -
namnet Arena Oskarshamn, har årligen  
500 000 besökare.

•  IKO bildades 1970 under namnet IK70 efter en 
sammanslagning av ishockey-sektionerna i 
IFKO och OAIK. Bytte namn till IK Oskarshamn 
1986. 

•  Laget tog 1996 steget upp Sveriges näst högsta 
serie, dåvarande division 1, och har spelat där 
sedan dess. Det är 20 raka säsonger! 

•  Koncernen IK Oskarshamn (inklusive dotter-
bolag) omsätter i dag cirka 27 miljoner kronor. 

•  Pensionerade nummer: 4 Skeeter Moore,  
5 Peter Ekroth, 12 Alexander Johansson,  
15 Fredric Jaensson, 28 Tomas Gustafsson. 

•  Juniorlag i högsta (J18) respektive näst högsta 
(J20) nationella serie. Sex ungdomslag i  
seriespel, cirka 300 aktiva. Antal medlemmar: 
1 031 st.

UNGDOMAR
IK OSKARSHAMN BEDRIVER i dag en om-
fattande ungdoms- och juniorverksamhet med 
drygt 300 aktiva som vi är mycket stolta över. 
Våra junior lag har de senaste åren utvecklats 
enormt och är i dag etablerade på elitnivå. Även på 
ungdomssidan görs mycket bra. Vi tar ett socialt 
ansvar och utvecklingen av individuellt anpassad 
träning går framåt med tematränare och vår egen 
filosofi “IKO utbildar” som på ett pedagogiskt och 
bra sätt beskriver hur vi vill bedriva vår ishockey-
verksamhet för att på sikt skapa en starkare 
förening.

ALLT ARBETE SOM nu görs på junior- och 
ungdomssidan syftar delvis till att fostra duktiga 
hockeyspelare som på sikt kan ta en plats i vårt 
representationslag. En än viktigare vision är dock 
att ge alla killar och tjejer i vår verksamhet ett 
livslångt intresse för ishockey, vilket är otroligt 
viktigt för sportens överlevnad i regionen.

I IK OSKARSHAMN är det dessutom inte så 
dyrt att utöva ishockey. I en sport som annars är 
väldigt dyr när det kommer till utrustning och 
annat har vi valt att hålla lägre deltagaravgifter än 
många andra klubbar i Småland eftersom vi tror 
att detta borgar för ett bredare utövande av vår 
idrott. Ett starkt representationslag bidrar också 
till en blomstrande ungdoms- och juniorverksamhet. 
Årligen investerar klubben en miljon kronor i 
verksamheten och detta möjliggörs genom de 
intäkter som genereras av vårt a-lag. Tillsam-
mans med Friends bedrivs ett omfattande socialt 
projekt som syftar till att identifiera styrkorna och 
bristerna i vår verksamhet och utifrån det resulta-
tet jobba med åtgärder som förbättrar trivsel och 
kamratskap.

”20 RAKA SÄSONGER  
I DIVISION 1/ALLSVENSKAN!”

Hockey Center

Hockey Center
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STOR SATSNING PÅ



MARTIN ÅKERBERG
Klubbchef
TEL: 0491-38 22 03
MOBIL: 070-23 43 823
E-POST: martin@ikoskarshamn.se

MARCUS ANDERSSON
Försäljningsansvarig
TEL: 0491-38 22 01
MOBIL: 072-222 24 12
E-POST: marcus@ikoskarshamn.se

”För SKB är det viktigt att verka i en attraktiv kommun, där människor vill bo, leva och jobba. IK Oskars-
hamn bidrar med sin verksamhet och varumärke till Oskarshamns attraktivitet och därför är det en själv-
klarhet för oss att stötta klubben som partner.” 

JENNY REES, MERVÄRDEN OCH SAMHÄLLSFRÅGOR, SKB AB

IK Oskarshamn
Döderhultsvägen 5B, 572 31 Oskarshamn.
Telefon: 0491-38 22 00
E-post: kansli@ikoskarshamn.se

”Vi tycker det är trevligt att ge tillbaka något till det lokala idrottslivet och dessutom är det 
många på företaget som följer hockeyn. Hos IK Oskarshamn får vår exponering ett brett spek-
trum av mottagare – både mycket publik i arenan, bilder i tidningar och TV-tittare.” 

JOHAN PETERSSON, INKÖPSCHEF, DUAB-HUSET MÖNSTERÅS

DUAB-Huset
Mönsterås

”Vi på Lindbytvätten tycker att regionen behöver ett storlag i ishockey och därför är vi med som 
partner. IK Oskarshamn har dessutom ett fint nätverk med mycket företag och det är ett utmärkt 
tillfälle att träffa människor och knyta nya affärskontakter. Det är också ett trevligt sätt att fördriva 
tiden den mörka tiden på året. Vårt engagemang bygger till lika delar på hjärta och affärsnytta”

PETER STREIJFFERT, VD, LINDBYTVÄTTEN I BORGHOLM

Johan Persson släppte den historiska första pucken i Be-Ge 
Hockey Center i samband med landskampen mellan Tre Kro-
nor och Norge i april 2015.

Denna broschyr är producerad av KrePart  
och tryckt av Wåhlins i Oskarshamn.

NÖJDA
PARTNERS

”HOCKEYN HAR STOR
BETYDELSE FÖR ORTEN”
”Idrotten har en central roll i Be-Ge:s historia. Vi har  
en lång relation med IK Oskarshamn och har vårt säte och huvud-
kontor här. För oss är det väldigt viktigt att hockeyn lever kvar, 
den har stor betydelse för orten och näringslivet. Både vi och IKO 
är starka varumärken och tillsammans blir vi ännu starkare.”

JOHAN PERSSON, DELÄGARE, BE-GE FÖRETAGEN AB

AFFÄRSKONTAKTER
I KLUBBEN


