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Fredrik Jensen VD  Vita Hästen

VI ÄR EN posItIV kRaft och EN aNgElÄgENhEt  
föR NoRRköpINgs bEfolkNINg och NÄRINgslIV

Vår vision om att bli Sveriges bästa hockeyklubb 
ter sig något mindre visionär och mer realistisk 
för varje sportslig framgång vi når. Målsättningen 
för framtiden är att fortsatt etablera sig på elitnivå 
i svensk hockey för att inom rimlig tid kunna vara 
med och utmana om en plats i högstaligan. På 
längre sikt finns det ingen anledning till varför inte 
Norrköping skulle kunna ha ett stabilt lag i SHL.  

Tillsammans med er kan vi bygga stoltheten 
starkare, glädjen större och Norrköping till en 
ännu bättre stad. Genom att samarbeta med Vita 
Hästen skapar vi tillsammans förutsättningar för 

framgång för båda parter och det är där vi har 
nytta av varandra.  

Vi är ytterst tacksamma gentemot alla våra 
samarbetspartners och det starka stöd vi känner 
från er. Tack vare det stödet kan vi tillsammans 
kämpa mot visionen och mot nya mål!  

Vi lovar att ett samarbete med Vita Hästen är 
positivt för er och att vi kommer göra allt vi kan 
för att tillsammans med er skapa värde i samar-
bete.

Ett saMaRbEtE MED 
VIta hÄstEN stÄRkER 
DItt VaRUMÄRkE
 
Som partner till Vita Hästen får du och ditt 
företag spännande möjligheter att exponera  
och utveckla ditt varumärke. 

l ExponEring

l VarumärkEskännEdom

l nya kontaktEr

l rEprEsEntation

l VarumärkEskännEdom

l socialt ansVarstagandE

l nya försäljningsytor

sYNlIggöR DItt  
VaRUMÄRkE och bUDskap  
gENoM VIta hÄstEN
 
Genom att vara partner till Vita Hästen så kommer ditt företag exponeras  
i olika media. Här är några expempel på hur mycket vi har synts i media.

Vita Hästen finns till för er och för Norrköping. Vi har 
en unik funktion att skapa stolthet för staden och är en 
mötesplats förknippat med positiva känslor och gemenskap. Visste du att Vi är den  

största publiksporten i 
norrköping (ca 108 000 åskådare). 
Ökning med 51% jämfört med säson-
gen 2013-14. 

att pÅ tV/WEBB Visas:

l Samtliga 400 matcher live på någon  
 plattform TV/webb
l 60 matcher live i Viasats fria kanal   
 TV10 (en per vecka)
l 100 matcher i Viasat Hockey/Sport
l 65 matcher på S24
l Resterande ca 175 på  
 HockeyAllsvenskan Play
l TV10 en match per vecka
l Alla Viasats matcher på Viaplay 

3600 personer ser  
Mediakuben VarJe VeCka. 
1-2 ggr i veckan exponeras ditt 
budskap inför 3600 persone. Extremt 
effektiv kanal.

rörlig bild är effektiVt.  
Det kan du använda via våra  
led-skärMar. Det drar till sig  
publikens ögon.  

sargplatsEn är dEn yta som 
fÅr mEst ExponEring i mEdia. 
Mest exponering i media, är nästan  
alltid med på bild. (Viasat, TV10, Afton-
bladet, Expressen, NT, etc) 

att synas pÅ matchdrEssEn  
gEr En stark koppling till 
lagEt 

l Stark koppling både till laget och  
 individerna/spelarna 
l Syns även på andra marknader  
 (bortamatcher) 
l Extremt hög exponering i media 
 
Vita Hästen är det  
snabbast Växande  
nätVerket i norrköping!

stöRsta pUblIkspoRtEN I NoRRköpINg 

INlEDaNDE 

oRD



som guldpartner erhåller ni följande: 

l Välj produkter och exponeringsytor till ett  
   värde av 175 000 SEK 

l NHL-resa för 1 person ingår gratis 

l Medlemskap i Vita Hästen Nätverk 

l Medverkan i Vita Hästen-golfen 

l Resa med Vita Hästen till bortamatch,  
   inklusive mat & hockey 

l Företagslogga på vitahasten.se 

l Får vid samråd disponera tränare och  
 spelare för egen  marknadsföring och  
 egna arrangemang

som huvudpartner erhåller ni följande: 

l Välj produkter och exponeringsytor till  
  ett värde av 375 000 SEK 
l Logga på alla officiella trycksaker 
l NHL-resa för 2 personer ingår gratis 
l Huvudpartnerdag - heldag med Vita Hästen  
  + mat & hockey för 2 personer 
l Medlemskap i Vita Hästen Nätverk 

l Medverkan i Vita Hästen-golfen 
l Resa med Vita Hästen till bortamatch,  
   inklusive mat & hockey 
l Företagslogga på vitahasten.se 
l Får vid samråd disponera tränare och  
 spelare för egen marknadsföring och egna  
 arrangemang

hUVUDpaRtNER
Pris: 300 000 kr

som silverpartner erhåller ni följande: 

l Välj produkter och exponeringsytor till  
 ett värde av 90 000 SEK 
l Inbjudan till NHL-resa 
l Medlemskap i Vita Hästen Nätverk 
l Medverkan i Vita Hästen-golfen 
l Resa med Vita Hästen till bortamatch,  
 inklusive mat & hockey 
l Företagslogga på vitahasten.se

som Bronspartner erhåller ni följande: 

l Välj produkter och exponeringsytor till ett  
   värde av 40 000 SEK 
l Medlemskap i Vita Hästen Nätverk 
l Medverkan i Vita Hästen-golfen 
l Företagslogga på vitahasten.se

som nätverkspartner erhåller ni följande: 

l Välj produkter och exponeringsytor till  
   ett värde av 25 000 SEK 
l Medlemskap i Vita Hästen Nätverk 
l Medverkan i Vita Hästen-golfen 
l Företagslogga på vitahasten.se

gUlDpaRtNER
Pris: 150 000 kr

sIlVERpaRtNER
Pris: 75 000 kr

bRoNspaRtNER
Pris: 40 000 kr

NÄtVERkspaRtNER
Pris: 25 000 kr

BLI

PARTNER



  att  
Mötas
ger möjligher till fler affärer

Nu har ert företag möjlighet att bli arena-
partner till Vita Hästen och få en unik möjlighet att 
exponera ert varumärke på en av Sveriges mest 
klassiska arenor!

Som arenapartner till Vita Hästen äger ni namnet 
till arenan vid alla evenemang som arrangeras i 
arenan. Ishockey, konståkning, cuper, konserter, 
läger m.m. 

Som arenapartner äger ni rätt att klä arenan med 
er logga och färger utvändigt samt på utvalda 

 exponeringsytor inne i arenan. Arenan är belägen 
i närheten av E4 och exteriören utgör tack vare 
det en utmärkt exponeringsyta för ert varumärke.

Som arenapartner till Vita Hästen blir ni Stor Match-
värd på en av våra matcher i HockeyAllsvenskan 
och ges då möjlighet till ytterligare exponering, 
styrning av arrangemang och en chans att bjuda 
kunder eller anställda på en oförglömlig upplev-
else i Sveriges hetaste hockeyliga.

NÄtVERk

Vita hästeNs affärsNätVerk är Norrköpings 
snabbast växande affärsnätverk. Vi har sett en ökning av 
deltagare på 200% på våra nätverksträffar under senaste 
året och fler söker sig hela tiden till oss.   

Nätverket ger er ett konkret sammanhang för er och ert 
företag att knyta nya affärskontakter eller underhålla befint-
liga i en positiv miljö där alla har minst två gemensamma 
nämnare: intresset i Vita Hästen och att göra affärer. 

Vi arrangerar 10-12 nätverksträffar per säsong  
som bland annat innehåller följande: 

- Intressanta externa föreläsare 
- God mat 
- Dedikerad tid till nätverksmingel 
- Senaste nytt från hockeyns värld 
- Intressanta presentationer av nätverksföretag 
- Möjlighet för dig som medlem att stå som värd för en träff 
- Och mycket mer

glödhet plats att synas på
hIMpaN



Om du vill synas frekvent i varje match, 
hela säsongen är detta den självklara 
ytan att  använda. Med din logga på 
matchdressen eller hjälmen kommer du 
inte bara synas under själva matchen 
utan också i dagspress, TV, intervjuer 
med mera. Här gäller det att vara snabb 
då antalet platser är begränsade.

hjälm

Hjälm fram  100 000 kr 
Hjälm bak  55 000 kr 
Hjälm sida  70 000 kr 
Hjälm topp  55 000 kr

axlar

Axlar fram   120 000 kr 
Axlar bak   120 000 kr

ärm 

Ärm övre  70 000 kr 
Ärm nedre 50 000 kr 

framsida

Bröst  120 000 kr
Nederdel fram tröja  80 000 kr

rygg

Rygg övre  120 000 kr 
Rygg nedre  70 000 kr 

Byxor och ben

Byxa fram  100 000 kr 
Byxa baksida lår  80 000 kr 
Byxa rumpa  65 000 kr 
Byxa revär  80 000 kr 

övrigt

Damask  50 000 kr
Halskydd  20 000 kr

målvakt

Målvakt benskydd  100 000 kr 
Målvakt stöt  50 000 kr

sUccEs
DREssEDfoR



...på saRgEN
Sargreklam är en av de exponering-
sytor där ditt företag syns som mest. 
Du exponeras frekvent både i TV och 
tidningar från lokal- till riksnivå.

...på IsEN
En het plats i händelsernas centrum. 
Exponering i lokalmedia, nationell media 
men syns också för publiken på plats.

Mittcirkel 150.000 kr
Tekningscirkel 75.000 kr
Logoplats mittzon 50.000 kr
Bakom mål 60.000 kr

Sargreklam Kortsida TV  
(3x1m)  60 000 kr 
Sargreklam tv-sida (3x1m)  50 000 kr 
Sargreklam ej tv-sida (3x1m)  30 000 kr 
Sargreklam utsida (3x1m)  10 000 kr 
Yttersarg tv-sida (3x1m)  25 000 kr 
Yttersarg, ej tv-sida (3x1m)  15 000 kr

...på lÄktaRsaRgEN
Ytterligare en exponeringsyta med en 
placering som ger bra exponering i 
TV och tidningar både lokalt och på 
riksnivå. 
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...VEpa på MEDIakUb
Den här exponeringsytan är ständigt i 
fokus och missas inte av någon. har det 
absolut största uppmärksamhets värdet 
i Himmelstalundshallen.

Vepa på Mediakub           90.000 kr
 

...MED VEpa - tak låNg-  
och koRtsIDa
Denna exponeringsyta sträcker sig 
längs båda lång- & kortsidorna och är 
mycket synlig för publik på samtliga 
sektioner.

Tak kortsida 60.000 kr
Tak långsida 25.000 kr

...på lEDskÄRM bakoM Mål
På kortsidan bakom mål finns möjligheten 
att variera budskapet i din marknadsföring 
till ett mycket förmånligt pris. Exponeras 
ofta och väl både för publik och i TV.

Led bakom mål 35.000 kr

...soM pUckspoNsoR

Här kan den som är kreativ profil-
era företaget på ett unikt sätt innan 
nedsläpp vid varje hemmamatch, hela 
säsongen. Speakerreklam är inkluderat.

Pucksponsor 60.000 kr

...på plExIglasEt

Exponeras ofta och väl både för publik 
och i TV.

Plexiglas bakom spelarbås  55.000 kr 
Plexiglas bakom utvisningsbås 25.000 kr

EllER att höRas...  

målskytt    

publiksiffra   

domartrio    

box play   

power break    

power play     

line-up    

nästa hemmamatch 

...på stolaRNa
Reklam på stolar 2.000 kr

...I ENtRéN 
Entré 3*2m    2.500 kr /match

...UtaNföR ENtRéN
Utanför entré    25.000 kr /hel säsong

...I tRappaN
pris per sektion (2 rader) 15 000 kr

sYNas
att



l Exponering av företagets logo på   
 ledskärm Himmelstalund
l Exponering av företagets logo på  
 Vita Hästens hemsida under  
 toppnyheter
l 12 st matchbiljetter, bästa sittplats

l Info från klubbledning och tränare  
 innan match
l Fika i periodpauserna
l Speakerreklam
l Utdelning av folder/reklamblad vid   
 entrén

sNabba pUckaR

Mat & hockEY 
från 550 kr/person

l Sittplatsbiljett på läktaren
l Förtäring innan match med måltidsdryck
l Info från klubbledning och tränare innan  
 match
l Fika i periodpauserna

REstaURaNghYllaN 
från 550 kr/person

l Sittplatsbiljett i restaurangen 
l Matbuffé innan och under match med  
 måltidsdryck
l Info från klubbledning och tränare   
 innan match
l Fika i periodpauserna

logEEVENt 
från 9000 kr

l Entré för 6-10 personer, i logen

l Matbuffé innan och under match  
 med måltidsdryck

l nfo från klubbledning och tränare   
 innan match

l Fika i periodpauserna

EVENTlöSNINgAr

bYggER
UpplEVElsER

RElatIoNER

MatchVÄRD 
30.000 kr (upp tilL 24 pers)



MEDIakUb

Headboarder  80 000 kr
Innan match per 30sek  30 000 kr 
Line-up  35 000 kr 
Första målskytt  50 000 kr 
Hemmalagets målskytt  70 000 kr 
Powerbreak per 20 sek  40 000 kr 
Periodpaus per 30 sek   35 000 kr 
Powerplay   45 000 kr 
Boxplay  45 000 kr 
Icing (första 3 per period)  45 000 kr 
Offside	 	 45	000	kr	
Spelavbrott 10 sek (ca 1 ggn/period)  50 000 kr 
50/50-lotten  35 000 kr 
Publiksiffra	 	 25	000	kr	
Matchens spelare  30 000 kr 
Nästa hemmamatch   25 000 kr 

tRYcksakER

Matchannons NT  20.000 kr
Radioreklam  20.000 kr
Matchprogram annons  15.000 kr
Klappfolder, sidan  20.000 kr
Klappfolder stor annons  20.000 kr
Klappfolder liten annons  12.000 kr

föREtagslogga på bIljEttER

Företagsnamn/logga på matchbiljetter  40.000 kr
Gäller samtliga mattchbiljetter för hela säsongen,  
gäller även ev. slutspel.

Företagslogga webbiljetter  30.000 kr

Företagsnamn/logga på fribiljetter   15.000 kr 
Gäller samtliga fribiljetter för hela säsongen,  
gäller även ev. slutspel.

 
Företagsnamn/logga på säsongskort   30.000 kr 
Gäller samtliga säsongskort för hela säsongen,  
gäller även ev. slutspel.

bIljEttER/åRskoRt

Guldkort HockeyAllsvenskan  8.000 kr 
 
Bästa möjliga platsbiljett på långsida + inträde Guldrum  
innan match och periodpaus.  
Tilltugg innan match samt match 
info innan match från Vita Hästen.  
Fika båda periodpauserna.  
Gäller även vid eventuella slutspel. 

Säsongskort företag  3.599 kr 
Bästa möjliga platser på långsidan.  
Kaffe periodpaus 1 samt exponering  
av företagsnamnet på hemsida. 
Gäller även vid eventuella slutspel.

Fribiljetter 10 st  2.000 kr 
Gäller endast under Allsvenskans grundserie.

VItahastEN.sE

Banner top  30.000 kr
Banner sida  15.000 kr
socIala MEDIER

Facebook per match       500 kr
Applikation  10.000 kr

MARKETING
MORE



Norrköpingspubliken får fritt inträde till matchen genom konceptet 
Enkronan. Aktiviteten finansieras genom att företag går samman  
och betalar en krona var per åskådare. 

förutom att vara med och bjuda publiken på inträde erhåller ni 
som partner till Enkronan:

l 2 biljetter till matchen
l Nätverksmöte 
l Spelar- och tränarintervju innan match
l Lättare förtäring innan match
l Tillträde VIP-rum med fika i periodpaus  
 
Enkronan 4.000 kr

stöd norrköpingspubliken genom 

enkronan
Följ med Vita Hästen och se våra svenska 
NHL-stjänor spela. Vi ser två högklassiga 
NHL-matcher. 

följande ingår: 

l Flyg 
l Transfer 
l Hotell 
l Matchbiljetter 
l Föreläsning med ledarskap och teambuilding
 
NHL resa 19 995 kr

Nhl
resa till

UNGDOM
Overallsponsor 35 000 kr
Skyltreklam Stallet  3 000 kr 
Tröjsponsor 10 000 kr 
Damasksponsor  5 000 kr 
Hjälm  2 000 kr 
Cupsponsor  5 000 kr



Johannes Cakar
Marknad/Försäljning

johannes.cakar@vitahasten.se

+46 (0) 11-160055

Joel Mohede
Marknadsansvarig 

joel.mohede@vitahasten.se

+46 (0) 11-160047

Fredrik Jensen
VD

fredrik.jensen@vitahasten.se

+46 (0) 11-160050

koNtaktpERsoNER

Magnus Bodin, supporter     

”jag sER I  
pRINcIp allt och  
haR lagt Upp lIVEt  
EftER hockEYN.” 

VITA HÄSTEN


