
EVENEMANGSPRODUKTER

Bidra till att öka värdet för Djurgårdspubliken
Nedan presenteras ett antal aktiviteter som genomförs under kvällen vilket ger möjligheten
att synas ännu mer på arenan! Dessa aktiviteter kan köpas till enstaka matcher.

Sampling på läktarstolar  
Cirka 5 000 - 6 000 exemplar kan placeras på stolarna. 
Koordinering innan genomförande, utläggning på
stolarna och kontaktperson på plats ingår i aktiviteten.  

Yta i foajén Hovet / Globen  
7 st ytor (olika storlekar) fi nns tillgängliga på Hovet
för utställning eller tävling. Se skiss för ytornas
placering. Ni tar med produkter/material för ytan.

för logistiska lösningar. Om ni behöver event-
personal kan vi givetvis hjälpa er med det.

Tävling/aktivitet i andra periodpaus   
Djurgården är behjälpliga att hitta en aktivitet/tävlingsidé,
som genomförs vid ett eller fl era tillfällen.

Knattematchen

En väldigt uppskattat aktivitet och perfekt
för dig som vill nå ut till familjer! 
Varje match spelas ”knattematch” i första periodpausen.
Lagen kommer från olika Stockholmsföreningar runt
om i Stockholm. Som partner kommer ert företagets
logotyp synas på mediakuben i samband med deras
match, och via speakern när man presenterar laget. 

Matchens knatte
Innan varje match i samband med Djurgårdens line up
åker en knatte in på isen tillsammans med spelarna.

logotyp exponeras via mediakuben i ca 5 sekunder.

MAT & HOCKEY

Boka bord i Djurgårdens VIP-utrymmen och upplev stämningen på Hovet och Globen. 
En bra mötesplats för dig som vill ha både underhållning, tid med kunden
och en trevlig miljö - för representation eller personalträff ar.

· Senaste nytt inför matchen från tränare i Djurgården
   cirka 1 timme innan matchstart

· Fullständiga rättigheter

· Matchbiljett, kaff e vid samtliga alternativ

15

Pysselhörna för de minsta (endast helger och lov)   
Aktiviteter i hörnan: rita, måla, skapa armband, skapa
hejaklacksskyltar, få ballonger, träff a ”järnkaninen”
• Exponering på roll-ups och pysselhörnan

benämns alltid “ert företags” pysselhörna.
• Presentation via evenemangsspeaker.

50/50-lotten   
50/50-lotten benämns och visas ca 5 ggr/match.
Vid varje tillfälle så visas er logotyp på mediakuben, ex:
• Köp 50/50-lotten av DIF Ungdom
• Summan just nu
• Vinstsumman
Företagets logotyp exponeras på nya röda/orangea
västar till alla som säljer lotter (föräldrar och barn)

Familjefest på Hovet   
Säsongen 14/15 skapade vi för första gången en familjefest i lokalen E4 Norra i samband med en match, det 
blev succé. Nu vill vi göra den här dagen större tillsammans med partners.  Tidigare har vi bjudit in barn och 
syskon från Astrid Lindgrens barnsjukhus för att ta del av festen och sedan kolla på matchen. Det kommer 
vi fortsätta göra. I lokalen har vi massor med aktiviteter för barn i olika åldrar, bl a hoppborgar, pysselhörna, 
TV-spelhörna, plast-is med utlåning av skridskor m.m. Med hjälp av sponsorer skulle vi kunna göra en
sådan här dag ännu större. Till exempel skulle vi kunna bjuda alla barn på korv och bröd eller ge barnen
presenter för att förgylla dagen ännu mer. 

I all kommunikation syns er logotyp, t.ex: Familjefesten genomförs i samarbete med “ert företag”.

Din logotyp i Hovets foajéer!  Vepor på Hovets väggar   
• Sitter synligt i foajén varje match hela säsongen
• Möjlighet att placera 1 logotyp per vepa
Totalt fi nns 14 vepor som ska placeras i foajén.
På veporna kommer gamla profi ler synas, historiska
ögonblick, lagbilder på årets herr- och damtrupp.

Pris
Mat Hyllan inkl. matchbiljett        995 kr

Mat Hovmästaren inkl. matchbiljett     1 295 kr 


