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Under de senaste två åren så har styrelsen jobbat med  
att ändra riktning för klubben, på ett antal olika områden.  
I det arbetet har också ett uttryck formats – ta hem VIK 
till Västerås. Med det menas att det finns ett behov av att 
ändra både struktur, kultur och sportslig inriktning:
• Vi vill värna VIK-hjärtat i Västerås
• Vi ska vara en väl sammansvetsad klubb med nära  

sam arbete i hela klubben
• Vi ska erbjuda en utvecklande miljö från de allra yngsta  

till vårt representationslag
• Vi ska tillsammans i klubben utforma en långsiktig 

sportslig plan
• Vi ska ge utrymme för våra ungdomar att utvecklas i 

olika takt, säkerställa att vi har två lag i varje åldersgrupp
• Vi vill fostra bra medmänniskor och ge bra förutsättningar 

för deras framtid både inom hockeyn och utanför
• Vi vill ha ledare som verkar efter moderna metoder och 

synsätt
• Vi vill ha ett nära samarbete med våra VIK-vänner, våra 

sponsorer och våra supportrar
• Vi vill ha en öppen och kommunikativ klubb som bjuder 

in till delaktighet

•  125 inslag eller matcher i TV
•  Över 100 timmars TV-tid
•  10 000 artiklar i dagspressen
•  Över 60 % av alla artiklar om Västerås gäller VIK  

i jämförelse med andra lokala klubbar
•  På VLT.se har VIK 54,5% av besökarna på live- 

rapporteringen
•  Toppnoteringen av live-rapporteringen på VLT  

har överstigit 21,000 på en enskild match

Säsongen 15/16 har varit en väldigt omtumlande säsong 
både rent sportsligt för representationslaget men natur-
ligtvis också för den ekonomiska kris som VIK drabbats av.  
I skrivande stund vet vi inte med säkerhet om vi kommer  
att lyckas, men mycket tyder på det. Naturligtvis så kom mer 
det att få påverkan på kommande säsongs eko nomis ka 
förutsättningar. Men det behöver inte betyda att det hindrar 
den kommande utvecklingen för klubben. Vi kan också se 
den styrka, gemenskap och det samarbete som vuxit fram 
ur krisen som ska tas vara på och utvecklas framåt.

Var med och bidra och fortsätta jobba för att uppnå visionen  
– Sveriges bästa hockeyklubb för alla. Säsongen 16/17 kanske 
kan ses som en omstart för klubben och med en ny riktning. 

VIK vill gärna ha ett utvecklat samarbete med våra partners, 
både via våra klassiska erbjudanden men är också öppna för 
andra typer av gemensamma aktiviteter. Välkomna att föra 
dialog om hur vi tillsammans kan hitta goda samarbeten!

Heja VIK! 
Framåt Västerås!

Sveriges bästa hockeyklubb – för alla
Så lyder VIK hockeys vision sedan ett år tillbaka. 

•  >12 500 följare på Facebook
•  >2 800 följare på Instagram
•  >3 100 följare på Twitter
•  >7 500 har laddat ner VIK-appen
•  >300 000 sidvisningar och över 30 000 unika  

besökare på vik.se per månad
•  3 346 i publiksnitt
•  87 000 i total publiksiffra



  
Boka er egen hockeymatch med samma  
inramning som under en VIK-match!  
Vi står för värdskap, istid, utrustning (exkl. 
skridskor), 2 omklädningsrum med frukt, dricka 
och kaffe, materialservice med slipning, speaker, 
filmning, musik och domare. 

Hockey   19,500
Hockey & buffé  25,500
Hockey & VIK-match 37,500
Hockeykonferens  45,000
 
 

Ta plats på restauranghyllan med 3-rätters 
middag och kolla på hockey. Gäller bord  
för 6 personer.

10 matcher  36 000 * 
5 matcher   18 000 *

* Gäller grundserie, vid julbord och kval 
tillkommer 600/bord 

Är du minst Bronspartner kan du bli stam-
gäst med ett stående bord på bästa plats i 
arenan. 

Grundserie  40,000

Kvaltillägg
Bord för 6 personer  1,950/match
Bord för 4 personer  1,300/match

Pris från 30,000 *

Exklusivaste platsen i arenan! 

Priserna gäller för 20 personer inkl. 3-rätters 
middag. Dryck tillkommer. 

• Uppsnack
• Terassen 
• Konferens                         Pris 22,500

                        

Profilera dig och ditt företag i arenan under  
en spännande match i en minimässa eller 
annat.

(exkl.biljett)  5 000 

Pluspaket 
Reklam i media kuben 3 000
Reklam i LED-skärmar  3 000

• 3-rätters middag
• Uppsnack med VIKs tränare och en spelare
• Medverkan i VIKs matchannons i VLT
• Sittplats i exklusiv skinnfåtölj närmast isen
• Reklam i media kuben under matchen
• Speakerreklam
• Ev. reklam i externa LED-skärmar och  
  radioreklam
• Medverkan i matchprogram
• Gratis matchprogram på plats
• Dela ut Ert pris till matchens lirare (2 st)

  
Priset gäller för 30 personer men ni kan 
boka upp till 85 personer.

* Tillkommande gäst över 30 personer 
betalar 500/person
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• Lunch & frukost möten med business-business tema
• Access till VIK Verkets egen lounge med fullständiga rättigheter
• Uppsnack med VIKs sportprofil i loungen före 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 egen del på VIKs hemsida
• Förtur till VIK Hockeys övriga aktiviteter
• Utlottningar på våra aktiviteter
• 30 ståplatsbiljetter* till valfria matcher
• Plats på VIK Verkets mässa under VIK-match          NYHET!

Pris:     20,000 (ev. seriekort tillkommer)

* gäller i mån av plats
** gäller 2 personer per företag

VIK VERKET bUSINESS CLUb

Boka din plats i vår buffématsal en trappa upp på höga 
läktaren.

• Varmrättsbuffé inkl. fri läsk/lättöl
• Kaffe med tilltugg i periodpauserna
• Bar med dryck mot egen kostnad
• Uppsnack med hockey-profiler
• VIP-parkering vid Swedbank Park
• Företagsnamnet på tavla
• Resa till bortamatch
• Tillgång till sportbaren i restaurangen

Pris:       8,900 * 

Kvaltillägg     325/match 
Gästpass (sittplatsbiljett tillkommer)   375/match

* Seriekort tillkommer

22%

69%9%

Företag som gjort affärer 
genom sitt medlemskap i VIK.

Ja
På gång/kanske
Nej
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Tröjan
Bröst centrum 1 130,000
Bröst centrum 2 130,000
Bröst vänster 1 130,000
Bröst vänster 2 130,000
Bröst höger 1 130,000
Framsida, mitten 100,000
Framsida, nertill 100,000
Krage fram, 2 platser 100,000
Krage, bak 50,000
Axlar, fram 100,000
Axlar, bak 100,000
Ryggen, upptill 120,000
Ryggen, nertill 100,000
Sidor, 2 platser 80,000
Ärmar, upptill 90,000
Ärmar, nertill 80,000

Byxan
Framsida lår 120,000
Baksida lår 100,000
Sidor 75,000
Bak 50,000

Damasker      
Fram och bak 50,000

Hjälmen
Fram och bak 120,000
Sidor och uppe 50,000

Målvakterna
Benskydd & mask 100,000

Kläder
Tränarnas kläder offereras
Joggingoverall offereras
Värmeställ offereras
Lagjackan offereras

Produktionskostnad och lagstadgad reklamskatt tillkommer



Trappreklam         25,000 

Västra läktaren väggen     25,000

Läktaringång         35,000 Spelarbås         50,000

Sargreklam   Lokal sida   från 30,000
  TV sida    från 50,000
  Utsida    från 10,000

Östra väggen         25,000
Över hyllan        15,000

Utvisningsbås     35,000 
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OBS! Ev. produktionskostnad och lagstadgad reklamskatt tillkommer

LED-skärmar
Kortsida TV, 2 x 16 m    40,000
Kortsida TV, 1 x 16 m    25,000
Hörn TV, 2 x 8 m     25,000
Hörn TV, 1 x 8 m     15,000

Reklam på ismaskinen    100,000
Isreklam, cirklar     120,000
Isreklam, mittzon       30,000
Isreklam, mållinje       30,000

Väggreklam läktargång    10,000
Väggreklam stolpar      5,000

Matchvärdsfåtöljerna       45,000 
Under hyllan             25,000

Utvisningsbås     35,000 

Power Break   Första målskytt 
50,000   25,000
Power Break – hela arenan Nästa hemmamatch
65,000   25,000
Powerplay   Publiksiffran
50,000   25,000
Boxplay   50/50 lotteriet 
50,000   25,000
Reprispresentatör  Line up
50,000   25,000
Målservice   Aktivitet i spelavbrott 
50,000   25,000
Periodpaus-film	 	 	 Time	Out	 
35,000   25,000
Pausaktivitet   Puckleverantör  
25,000   50,000
Övre LED-ring   Nedre LED-ring 
50,000   50,000
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•  Spelarporträtt i naturlig storlek med företagslogga i arenan 
• Exponering i mediakuben tillsammans med din spelare
• Din spelare syns på VIKs hemsida ihop med din logotype
• Din spelare syns i VIK-appen ihop med din logotype
• Din logotype på spelarens uppvärmningströja
• Möjlighet att använda din spelare vid exponering av ditt företag
• 30 ståplatsbiljetter till valfria matcher i grundserien
    15,000

Här får ditt företag exponering i alla sammanhang 
där “Din Spelare” visas.

Annons   10,000 
Banner  3,000 

Vårt populära matchprogram, som viks till en 
handklappa under matcherna, produceras i en 
upplaga över 50 000/säsong.

Vår hemsida har mer än 300 000 sidvisningar och 
över 30 000 unika besökare per månad.

Banner   15,000 

Startsida    25,000
Live    25,000 
Matchens lirare    25,000 
Banner    15,000
App-partner                 900
Inför match            25,000
 

VIK Hockeys app är en av Västerås hetaste 
mötesplatser och finns att ladda ner för både 
Iphone och Android. Säsong 
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Säljs endast ihop med paketering.

Grön sektion  7,500 
Blå sektion  7,000 
Gul sektion  6,500
Ståplats  3,000
Biljettpott sitt, grundserie 250 / sittplats

Tillägg  Pris/match 
Finalen, 2-3 matcher 325
Direktkval, 2-3 matcher 325
Slutspelsserien, 2-3 matcher 325
Play Off, 1-2 matcher 325

Parkering
VIP-parkering          1,500
      

 
Till TIFO-gruppens utveckling av publikarrangemangen / 500 SEK. 

Vi behöver möjlighet att kunna förstärka laget under säsongen. 
För att lyckas med detta behöver vi ert stöd.  
Vi har därför en värvarpott där vi erbjuder er att vara med i vår 
satsning. Värvarpotten är öronmärkt till förstärkning av laget.

Insats:	10%	utöver	befintligt	samarbetsavtal.

Värvningen kan ske fram till den 31 Januari.

Inträdesbiljett
Baksida  25,000

Seriekort
Baksida  25,000

Webbiljett
Baksida  25,000

Logotype “Partnertavlan”  5,000
Företagsnamn på vik.se 
App-partner med logotype 
10 st sittplatsbiljetter 
   

En Replicatröja/seriekort ingår!
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Dräktreklam VIK Ungdom
Reklamplats på ryggen till VIK Ungdoms 
matchtröjor (ca 500 st)
50,000 (+tillverkningskostnad, montering  
& reklamskatt)

Hjälmreklam VIK Ungdom
Reklamplats på hjälmens fram & baksida 
(ca 500 st)
50,000 (+tillverkningskostnad, montering  
& reklamskatt)

Sargplats publikvy Mimerhallen 
Format 3000 x 900 mm 
15,000 

Skylt ”Stor”
Format 2440 x 1220 mm
15,000 

Skylt ”Mellan”
Format 1220 x 610 mm
10,000 

Skylt ”Liten”
Format 610 x 245 mm
5,000 

Skylt	”Omklädningsrum”
Format 450 x 300 mm
15,000 

Puck på ”Supportertavlan”
Du får ditt företagsnamn monterad på  
en puck i entrén till Mimer-hallen.
Format 72 mm (1-2 rader text)
1,500 

VIKs ledare ska alltid ha barnens bästa i fokus.  
Honnörs orden är: 

•	TRYGGHET	
•	TRIVSEL
•	GLÄDJE

• VIK ska väcka drömmar till liv, inte släcka drömmar.
• VIK anser att stor bredd ger en bra topp, VIK ska ha som mål att få   
   med så många som möjligt så länge som möjligt.
• VIK börjar med nivåanpassning tidigast vid 13 års ålder.
• VIK matchar och toppar lag först när man kommer upp till U16.
• VIK har som mål att ha minst 10 % tjejer i verksamheten.
• VIK vill utveckla alla som människor i en sund idrottsmiljö.
• VIK ser talang hos alla, den ser bara olika ut beroende på individen.
• Vi ska ge våra ungdomar arbetsmarknadskunskap vilket innebär att  
   ge ungdomar större kunskap om konkurrensen bland jobb samt  
   vikten av en bra utbildning. 

VIK Hockey Ungdoms riktlinjer

Vi vill försöka erbjuda någon eller några av våra egna  
talangfulla spelare en möjlighet att få träna och tävla  
på samma villkor som våra A-lagsspelare. Din insats i  
morgondagens VIKare går till:

• Del i ett talangkontrakt
• Nätverksträff med juniorledarna vid en A-lagsmatch
• Middag vid träffen för 2 personer
• Träffa utvalda juniorer vid träffen
  5,000

Skyltkostnad och reklamskatt tillkommer.
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Sargplats publikvy Mimerhallen 
Format 3000 x 900 mm 
15,000 

Skylt ”Stor”
Format 2440 x 1220 mm
15,000 

Skylt ”Mellan”
Format 1220 x 610 mm
10,000 

Skylt ”Liten”
Format 610 x 245 mm
5,000 

Skylt	”Omklädningsrum”
Format 450 x 300 mm
15,000 

Puck på ”Supportertavlan”
Du får ditt företagsnamn monterad på  
en puck i entrén till Mimer-hallen.
Format 72 mm (1-2 rader text)
1,500 

• VIP parkering
• Boka möte med VIKs tränare 
• Boka möte med VIKs spelare
• Möjlighet boka stående bord på hyllan
• Möjlighet boka gästpass i Business Club

• Banner i matchprogram
• 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
• VIP-aktiviteter     NYHET!

• VIKs informationsmail
• Inbjudan sponsorträff i mån av plats

• Access till sportbaren vid köp av seriekort
• Möjlighet boka stående bord på hyllan
• VIKs informationsmail

Företag som tecknar avtal till ett 
sammanlagt värde över > 100 000 

• 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

Företag som tecknar avtal till ett 
sammanlagt värde över > 200 000 

• Din logotype i våra informationsmail
•  Din logotype på pressväggen 
• Din logotype på vik.se
• Synlighet på osålda sargplatser• 
• Ev medverkan på externa LED-skärmar 
• Samlingsexponering i mediakuben
• Guldpartnerfliken i VIK-appen
• Boka möte med VIKs tränare 
• Möjlighet boka gästpass i Business Club
• Annons i matchprogram

Företag som tecknar avtal till ett  
sammanlagt värde över > 10 000 SEK.

• Ditt företagsnamn på vik.se 
• Access till sportbaren vid köp av seriekort

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
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VIK Försäljning & Marknad
ABB	Arena	Nord	•	722	17	Västerås

Anders	Berglund	 Johan	Harju	 Eriq	Christiansson	 Jimmy	Vahlstedt
Marknadschef Säljare Säljare Säljare/biljettansvarig
070-340 32 07 073-942 50 04 073-942 50 00 073-942 50 15
anders.berglund@vik.se johan.harju@vik.se eriq.christiansson@vik.se jimmy.vahlstedt@vik.se

Restaurangbokning: bokabord@vik.se

VIK Försäljning & Marknad


