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VIK Försäljning & Marknad
ABB Arena Nord • 722 17 Västerås

Vår målsättning är solklar, vi ska vara Sveriges ledande hockeyklubb 
genom att alltid arbeta hårt med klubbens värdegrund och värdeord:

GLÄDJE – ÖDMJUKHET – ENGAGEMANG
DELAKTIGHET – STOLTHET – ÖPPENHET

Vi är stolta över det tuffa, hårda och imponerande arbete som alla 
involverade har utfört under föregående säsong i Hockeyettan. Ett 
arbete som har resulterat i en ödmjukhet som idag genomsyrar klubben 
och som vi dagligen jobbar hårt för att bibehålla. Hos oss i VIK Hockey 
pågår ständig arbetet med att skapa en VI(K)känsla där vi vill att alla 
skall känna sig delaktiga och VIKtiga! Idag är vi totalt 1400 medlemmar, 
drygt 700 aktiva pojkar & flickor från 6 år till seniorer och som totalt 
representerar 19 olika lag.

En VIKare ger aldrig upp! Vi ses i hallen!

•  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
•  >14.000 följare på Facebook
•  >4.900 följare på Instagram
•  >3.800 följare på Twitter
•  >10.000 har laddat ner VIK-appen
•  >300.000 sidvisningar och över 30.000 unika  

besökare på vik.se per månad
•  3.055 i publiksnitt
•  85.540 i total publiksiffra

Sveriges ledande hockeyklubb
- för alla.

Det lönar sig att synas ihop 
med VIK!

Tillsammans är vi starka, full fart framåt! 

GLÄDJE ÖDMJUKHET ENGAGEMANG
DELAKTIGHET STOLTHET ÖPPENHET

VI ÄR TILLBAKA.

Partner 2018/2019



Matcharrangemang
Västerås bästa idrottsupplevelse 

Bli stamgäst med ett stående bord på bästa plats i 
arenan, hyllan. 

Grundserie  45.000:- exkl. mat

Pris från  35.000:-*

Pris     10.000:-

Ta plats på restauranghyllan för middag och hockey.

4 personer    2.400:- 
6 personer    3.600:-

Exklusivaste platsen i arenan! 

Se hockeyn från arenans bästa vy. Priset gäller 
för 8 personer inkl. buffé. Dryck tillkommer. 

• Värdskap vid mottagande och under hela  
   kvällen.
• Mat i Business Club med uppsnack av båda  
   lagens tränare.
• Konferensmöjligheter.                 

Den perfekta ytan för nätverksträffar.

Priset gäller för 12 personer inkl. biljett och ett
matigare tilltugg, dryck tillkommer.
• Uppsnack med VIK-representant innan   
   match. 
• Konferensmöjligheter                          
 
Pris      6.000:-

• Middag i eget rum.
• Uppsnack med VIKs tränare eller en spelare
• Medverkan i VIKs matchannons i VLT
• Sittplats på arenans bästa platser.
• Reklam i mediakuben under matchen
• Speakerreklam
• Dela ut Ert pris till matchens lirare (2 st).
• Möjlighet till konferens

Utgångspriset gäller för 30 personer men ni kan 
boka upp till 85 personer*.
Tillkommande gäster betalar 500:-/person

Stående bord

Mat- och hockeypaket

Aros Måleri-logen

AKH-logen

Matchvärdskap

Arenans bästa yta för mingel och hockey!

Priset gäller för 20 personer inkl. middag.
Dryck tillkommer.

• Uppsnack av VIK-representanter
• Tillgång till terassen 
• Konferensmöjligheter                          
 
Pris    25.000:-

LF Invest-logen

Företagshockey

Den perfekta personalaktiviteten som blir en 
kul paus under konferensen eller som avslut-
ning på en givande dag. Eller varför inte utmana 
samarbetspartners, kunder eller konkurrenter på 
en tuff batalj innan en helkväll i vår resturang. 
Möjlighet finns också att boka företags-hockey 
på en matchdag och avsluta dagen med middag 
innan en av VIK Hockeys hemmamatcher i ABB 
Arena Nord.
Vi står för:
• Värdskap
• Istid
• Utrustning (exkl skridskor)
• Två omklädningsrum med snacks, dricka och    
   kaffe
• Materialservice med slipning
• Speaker
• Intro
• Musik
• Domare
Enbart hockey    20.000:- 
Hockey + buffé    30.000:-
Hockey, buffé & VIK-match  40.000:- 
Hockey, buffé,1/2 dag konferens
& VIK-match    45.000:-

Boka in er egen hockeymatch med härlig 
inramning! Kom och låt oss göra just Er till 
hockepspelare för en dag.

Partnerprogram

VIK-verket Business Club

Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt 
värde över > 100.000 SEK.
•  20 st gästpass Business Club
• 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
• VIP parkering
•  Boka möte med VIKs tränare 
•  Boka möte med VIKs spelare
• Möjlighet att boka stående bord på hyllan 

Biljettpott                 300:-/st
Seriekort ståplats   2.000:-
Seriekort sittplats   7.500:-

Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt 
värde över > 200.000 SEK.
• Medlemskap i Business Club (2 platser)
• Medlemskap i VIK Verket
• VIP-aktiviteter
• Din logotype i våra informationsmail
• Din logotype på pressväggen 
• Din logotype på vik.se 
• Ev medverkan på externa LED-skärmar 
• Samlingsexponering i mediakuben
• Guldpartnerfliken i VIK-appen
• Boka möte med VIKs tränare 
• 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

Företag som tecknar avtal till ett  
sammanlagt värde över > 10.000 SEK.
• Ditt företagsnamn på vik.se 
• Access till sportbaren vid köp av seriekort
• VIKs informationsmail
• Inbjudan sponsorträff i mån av plats

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

Guldpartner
Silverpartner

Bronspartner

VIKPartner

• Lunch- & frukostmöten med business-business tema
• Access till VIK Verkets egen lounge med fullständiga       
   rättigheter
• Uppsnack med VIKs sportprofil i loungen före varje  
   match
• Matigare tilltugg serveras
• 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
• Plats på VIK Verkets mässa under VIK-match  
• Profiliera ert företag med att vara loungevärd för en  
   match!
• Medlemskap inkluderat på Guldpartner-nivå!

Pris    25.000:-
* gäller i mån av plats
** gäller 2 personer per företag

Bli medlem i vårat väldigt uppskattade företagsnätverk, 
det perfekta stället för att skapa långvariga affärsrela-
tioner. Säsongen bjuder på massor av trevliga träffar, 
spännande aktiviteter och givande möten. Missa inte den 
exklusiva loungen under match, en yta enbart för våra 
medlemmar.

Boka ditt medlemskap och avnjut en fin buffé innan varje 
match i vår restaurang.

• Varmrättsbuffé inkl. fri läsk/lättöl
• Kaffe med tilltugg i periodpauserna
• Bar med dryck mot egen kostnad
• Uppsnack med hockey-profiler från båda lagen.
• VIP-parkering vid Swedbank Park
• Resa till bortamatch
• Tillgång till sportbaren i restaurangen
• Möjlighet att köpa gästpass och bjuda med sig kollegor och    
   kunder.

Pris (exkl seriekort):  8.500:- 

Biljetter & Seriekort

Exponering i arenan
Sargreklam

LED-skärmar

Var med och stötta vår enorma 
ungdomssektion.

Mediakub

Arenareklam
Utsida 3 m  10.000:-
Restaurangsida   40.000:-
Spelarbåssida   50.000:-
Kortsida   60.000:-
Plexi   75.000:-

“Talangfabriken”    5.000:-
Väggskylt Mimer                  7.500:-
“Hockeytrunken”  10.000:-
Sargplats Mimer/Månsken15.000:-
Hjälmar fram & bak   50.000:-
Namnsponsor VHL  50.000:-/år
Namnsponsor Gurkapucken 50.000:-/år
Samarbeten Dam  Offereras 

VIK appen PARTNER     1.000:-
VIP Parkering     1.500:-
Lilla partnerpaketet             5.000:-
Matchaktivitet i arenan     5.000:-
VIK appen banner     5.000:-
Annons i matchprogram  15.000:-
VIK appen LIVE   15.000:-
Banner på VIK.se   20.000:-
Din spelare   20.000:-
Profilering
biljett/seriekort   25.000:-
VIK appen startsida  25.000:-

LED-skärm 1 x 8 m   15.000:-
LED-skärm 2 x 8 m   30.000:-
LED-skärm 2 x 16 m  50.000:-

Aktivitet/utlottning,
spelaravbrott   25.000:-
Första målskytt   25.000:-
Line Up   25.000:-
Nästa hemmamatch   25.000:-
Pausaktivitet   25.000:-
Publiksiffran   25.000:-
Time Out   25.000:-
50/50 Lotteriet   25.000:-
Puckleverantör   35.000:-
Reklam i periodpaus   35.000:-
Övre LED-ringen   45.000:-
Powerplay presentatör   50.000:-
Boxplay presentatör   50.000:-
Powerbreak hela arenan  50.000:-
Reprispresentatör   50.000:-
Målservice   50.000:-
Nedre LED-ringen   55.000:-

Väggreklam toaletter     2.500:-
Väggreklam stolpar     7.500:-
Reklamskylt hyllan   15.000:-
Vägg-/golvreklam,
läktaringång   15.000:-
Reklamskylt Östra  20.000:-
Väggreklam läktaringång  20.000:-
Fans corner  25.000:-
Storskyltar på norra
och västra väggen   25.000:-
Trappreklam  25.000:-
Reklamskylt,
läktaringång   35.000:-
Arenastolar   35.000:-
Reklamskylt över
matchvärdfåtöljerna   45.000:-
Isreklam, mittzon   50.000:-
Reklamskylt spelarbås   50.000:-
Isreklam, mållinje  60.000:-
Wall of fame   75.000:-
Isreklam, cirklar   90.000:-
Reklam på ismaskinen      100.000:-
Namnsponsor kiosk  Offereras

Fysioteam logga   25.000:-
Tränarkavaj logga  25.000:-
Damasker ben   35.000:-
Damasker knä   35.000:-
Materialare logga  35.000:-
Spelaroverall, bröst  35.000:-
Spelaroverall, rygg   35.000:-
Hjälm sidor och över   50.000:-
Nacke   50.000:-
Byxor baken   75.000:-
Krage hals   75.000:-
Mage   75.000:-
Rygg, nedre   75.000:-
Under armar   75.000:-
Ärmar tröja, nertill   80.000:-
Ärmar tröja, upptill   90.000:-
Byxor baksida lår   90.000:-
Byxor sidor   90.000:-
Bröst                                100.000:-
Byxor framsida lår            100.000:-
Krage fram, 2 platser        100.000:-
Rygg, upptill                    120.000:-
Hjälm, fram & bak           120.000:-
Axlar, bak 2 sidor             130.000:-
Axlar, fram 2 sidor           150.000:-
Målvakternas skydd         150.000:-

Dräktreklam

VIK-ungdom

Övrig profilering


