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Färjestad BK är ett av Sveriges starkaste varumärken inom elitidrott.

Och ett av de absolut mest exponerade - 120 timmar i TV, 118 miljoner tittare, 201 
helsidor i dagspress till ett värde av drygt 16 miljoner kronor.
Och det bara under fjolåret. 
Tillsammans med Färjestad BK syns du garanterat i ett framgångsrikt koncept. 

Ishockey är en sport som förenar fansen, underhåller besökare i våra arenor och 
TV-tittare. Snabbt, hårt och fullt av ständigt nya upplevelser. Kraftfulla rubriker. 
Ingen sitter oberörd. 

Debatten före och efter matcherna är lika het som kampen på isen. TV-magasin, 
websidor och twitterflöden skapar en ständig ström av åsikter om en produkt fylld 
av känslor i både med- och motgång. 
Vår 80-åriga historia är fylld av framgång på översta elitnivå. Och vi är stolta över 
vår historia. 

Sedan SHL startade har Färjestad vunnit nio SM-guld och spelat 20 finaler. 
Vi var i vår första SM-final redan 1976 och gjorde om bedriften året därpå. Senaste 
finalen spelade vi 2014.

En plats i vårt lag är en effektiv varumärkesexponering för dig och ditt företag.
Och vi lovar att se till att du blir en viktig spelare hos oss.

TILLSAMMANS
blir vi ett vinnande lag
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Tillsammans syns vi i media.

• FBK exponerades till närmare 118 miljoner TV-tittare

• FBK förekom i nära 450 inslag eller sändningar i riks-TV

• FBK exponerades i över 580 bilder i svenska större dagstidningar till ett motsvarande 
annonsvärde av över 13 miljoner kronor. Textutrymmet i dagspress motsvarar över 
201 helsidor i tabloidformat och räckvidden var över 200 miljoner läsare. 
Värdet drygt 16 miljoner kronor.

• farjestadbk.se hade ca 250 000 sidvisningar per månad under säsongen 13/14.

• 500 000 har sett webb-TV-inslagen med FBKPlay under säsongen 13/14.

Färjestad BK:s sociala medier når mer än 70 000 följare!

• FBK:s facebook har över 60 000 följare.

• FBK:s twitter har över 9 000 följare.

• FBK:s instagram har över 8 000 följare.
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“ Som partner till Färjestad BK 
så når vi ut med vårt budskap 
till rätt målgrupp”
Peter Hermansson, VD Jack & Jones Karlstad

“Affärsmässigt samarbete, 
inte sponsring”
Ulf W Eriksson, VD Länsförsäkringar  Värmland

“ Ett oslagbart nätverk som 
gett mig nya vänner & affärer”
Mats Hultman, VD Hultman AB



Exponering: 
� Se prislista sida 9-10.

Nätverk: 
� Bortamatch hemma VIP.
� 2 frukostträffar.
� FBK-golfen.
� Resa (typ NHL, VM mot extra kostnad)

Övrigt: 
� Inramad lagbild på A-laget.
� Mailinformation från Färjestad BK. 

Exponering: 
� Se prislista sida 9-10.

Nätverk: 
� Bortamatch hemma VIP.
� 2 frukostträffar.
� Resa (typ NHL, VM mot extra kostnad)

Övrigt: 
� Inramad lagbild på A-laget.
� Mailinformation från Färjestad BK. 

 

BRONSKLUBBEN

SILVERKLUBBEN

STEGEN
skapar nya vänner & affärskontakter

25,000

I Stegen visar vi de olika kategorierna av partnerskap som gör det
möjligt att ni ska få ut det bästa och mest lämpliga för just ert företag.
Oavsett vilken kategori ni väljer garanterar vi att göra allt vi kan för att ni ska vara 
mer än nöjda med ert val att låta Färjestad BK vara en del av er 
marknadsföringsstrategi.
I Stegen kommer vi tillsammans hitta rätt nivå för just ert företag.

35,000
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Exponering: 
� Se prislista sida 9-10.
� Exponering av logo i entréhallen.

Arena & biljetter: 
� Tillgång till VIP-loungen
(match-biljett/säsongskort krävs)

Nätverk:
� Kick-Off med A-laget.
� Sponsorträning 1 gång/vecka. 
� Bortamatch hemma VIP.
� 2 frukostträffar.
� FBK-golfen.
� Resa (typ NHL, VM mot extra kostnad)

Övrigt: 
� Inramad lagbild på A-laget.
� Mailinformation från Färjestad BK.
� Tillgång till pressbilder för ev utskick 
& inbjudningar.

Exponering: 
� Se prislista sida 9-10. 
� Rätt att använda spelare från A-lags 
truppen ( i samråd med FBK)
� Rätt att använda Färjestad BK:s
klubbmärke (i samråd med FBK)
� Exponering av logo i entréhallen.

Arena & biljetter: 
� Tillgång till VIP-loungen
(match-biljett/säsongskort krävs)

Nätverk:
� Kick-Off med A-laget.
� Sponsorträning 1 gång/vecka. 
� Bortamatch hemma VIP.
� 2 frukostträffar.
� FBK-golfen.
� Resa (typ NHL, VM mot extra kostnad)

Övrigt: 
� Inramad lagbild på A-laget.
� Mailinformation från Färjestad BK.
� Tillgång till pressbilder för ev utskick 
& inbjudningar.

GULDKLUBBEN

Exponering: 
� Se prislista sida 9-10.
� Rätt att använda Färjestad BK:s
klubbmärke (i samråd med FBK)
� Exponering av logo i entréhallen.

Arena & biljetter: 
� Tillgång till VIP-loungen
(match-biljett/säsongskort krävs)

Nätverk:
� Kick-Off med A-laget.
� Sponsorträning 1 gång/vecka. 
� Bortamatch hemma VIP.
� 2 frukostträffar.
� FBK-golfen.
� Resa (typ NHL, VM mot extra kostnad)

Övrigt: 
� Inramad lagbild på A-laget.
� Mailinformation från Färjestad BK.
� Tillgång till pressbilder för ev utskick 
& inbjudningar.

OFFICIELL PARTNER

TOPPSPONSORskapar nya vänner & affärskontakter

65,000 150,000 300,000
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MATCHDRÄKT
De senaste åren har Färjestad BK visats i TV mellan 120 tim – 140 tim per år.
Ett kostnadseffektivt och kraftfullt sätt att stärka ert varumärke i Sverige och 
Europa, är att bli en våra utvalda dräktpartners.
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Förutom A-lagets tävlingsdräkt/hjälm syns ni
även på våra populära replica tröjor som säljs i 
våra shopar och på Stadium.



LEDREKLAM

LED-skärmarna i anslutning till båda la-
gens spelarbås är en av de bästa  
exponeringsytorna i Löfbergs Arena. Här 
syns  ditt företags reklam i TV samt från 
tre läktarsidor i arenan. 

VÄLJ MELLAN

BUDSKAP BUDSKAP BUDSKAP

BUDSKAP BUDSKAP

BUDSKAP BUDSKAP BUDSKAP

HEL

HALV

TREDJEDEL
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Varje skärm är ca 22 meter lång. Ni som företagare har stor möjlighet att 
variera er exponering, motsvarande en normal sargplats eller utöka ytan genom 
att säkra upp hela raden 44 meter! 
LED-bandet används för att visa ditt budskap under Färjestad BK:s 
hemmamatcher och vi tillåter tolv växlingar/sida á 20 sekunder per match. 

SARGREKLAM
Reklam på sargen ses av arenapublik 
och TV. Sätt ert varumärke 
närmast händelsernas centrum och 
exponeras frekvent i tidningar ochTV, 
lokalt samt  på riksnivå.
Sargens storlek är 3x1 meter.



DRÄKT
Matchdräkt    enligt offert
Uppvärmningströjor   60,000 kr
Träningströjor    60,000 kr
Båspersonal    30,000 kr

RINK
TV exponerad sarg   140,000 kr
VIP sarg    75,000 kr
Utsida 20,000 kr
Båsplexi 35,000 kr

LED
Publikband, 15 m (tredjedel) 65,000 kr
Publikband, 22 m (halv) 100,000 kr
Publikband, 45 m (hel) 150,000 kr
Huvudentré (utomhus) enligt offert

MEDIAKUB
Mål 100,000 kr
Powerplay  100,000 kr 
Boxplay 100,000 kr
Time Out 40,000 kr
Repris 65,000 kr
Pausfilm, 20 sek 65,000 kr
Pausfilm, 10 sek 32,500 kr
Film, 5 sek 100,000 kr
50/50-lotten 100,000 kr
Resultatrapportering 75,000 kr
Kjol/Nedre Kub-led     100,000 kr

ENTRÉSKYLT/LJUSLÅDA
Ingång läktare 65,000 kr
Hylla (över ståplats). 35,000 kr

1

2

3

4

5

PRISLISTA
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KOMMUNIKATION
FBKPlay    enligt offert
Websida   60,000 kr
Nyhetsbrev    60,000 kr
Partnerbrev    30,000 kr

ÖVRIG EXPONERING
Paustävling   enligt offert
Programblad   20,000 kr
Arenaexponering Entréhall + Stol 20,000 kr
Stolsreklam 13,000 kr
Monter i entréhall 10,000 kr

7

ARENAVY

6

EGNA ANTECKNINGAR
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FÖRETAGSLOGE

Färjestad BK har 40 företagsloger i Löfbergs Arena.
En företagsloge är idealisk för Er som vill ha en givande kväll tillsammans med 
kunder och anställda.
I er företagsloge ingår alla Färjestad BK:s hemmamatcher i SHL samt 
CHL (Champions Hockey League) dessutom ingår de event och konserter som 
arrangeras.
Logen har 10-12 platser till Ert förfogande.
Till logen ingår även arenaexponering 3x1m

VIP-LOUNGE

Träffa företagare på Färjestad BK:s hemmamatcher och skapa kontakter som 
leder till affärer i VIP Loungen.
Tillträde till VIP Loungen har du som är Guldpartner till Färjestad BK.
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CHL

Nu startar den bästa och mest 
prestigetyngda klubblagsturner-
ingen någonsin i Europeisk hockey 
och Färjestad finns med från start.
Champions Hockey League, CHL, 
består av Europas 40 bästa klub-
bar som kommer att göra upp 
mästartiteln.

Första nedsläpp är den 21 augusti 
och totalt kommer det att spelas 161 
matcher fram till finalen den 3 febru-
ari. Det kommer att bli rykande heta 
fighter mellan de absolut bästa 
klubblagen där mästarlagen från Eu-
ropas sex bästa ligor finns med.

Lagen delas in i elva grupper med fyra 
lag vardera.
Gruppvinnarna och de fem bästa 
grupptvåorna går vidare till slutspel (16 
lag). Kvartsfinal och semifinal avgörs i 
bäst av två matcher, en match hemma 
och en match borta. Finalen avgörs i 
bäst av en match.

Bakom Champions Hockey League 
står European Club Competition (ECC), 
vilket innebär att europeiska topp-
klubbar, sex nationella ligor och In-
ternationella Ishockeyförbundet, IIHF,  
backar upp turneringen med kraftfulla 
muskler redan från start.

Sverige och Finland har sex givna 
platser vardera i Sveriges förutom 
Färjestad, Djurgården, Frölunda, HV71, 
Linköping och Luleå. Wild cards, har i 
denna första historiska upplaga av tur-
neringen tilldelats mästarna Skellefteå 
och Växjö Lakers.

26 klubbar från European Trophy utgör 
själva stommen i den nybildade turner-
ingen.
Klubbarna – från Sverige, Öster-
rike, Finland, Tyskland, Tjeckien och 
Schweiz – får därutöver sällskap av 
grundserievinnarna och mästarlagen i 
de sex inhemska ligorna. Totalt ska 40 
lag delta under den första Champions 
Hockey League-säsongen.
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EVENT

KONFERENS
MÄSSA

STÄMMA

KONGRESS
KICK OFF

CATERING
GALA

BANKETT
KALAS
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MÖT VÄNNERNA. MÖT MATEN. 

EVENTRUM

LILA RUMMET
Sätt guldkant på ditt företagsarangemang med ett matchvärdskap i 
Lila Rummet.

Bastu • Konferensrum • Buffé • Egen läktare • Logo i mediakub • Signerad matchtröja 
Lagbild • Tränarbesök • Utser matchens lirare

HJALMARS HÖRNA
Konferensrum  • Matchbiljett • Buffé • Besök av FBK-profil

GLENNERT INN
Eventrum • Välkomstdrink • Buffé • Matchbiljett • Besök av FBK-profil

LINEUP 
Bli hockeyspelare för en dag. 
Ni spelar en match på 50 minuter med domare, speaker och egen materialare. Vi har 
utrustningen, ni har spelarna.

”Vi vet hur ett framgångsrikt event stärker den positiva 
bilden av Ert företag och varumärke. Med den kunskapen 
skapar vi de bästa förutsättningarna för Ert event.”
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GOLDEN STAR
Golden Star är vår största och mest bokade 
restaurang. Här kombinerar vi gastronomi 
av toppklass med oslagbar närhet till våra 
evenemang, allt förpackat i en effektfull 
miljö. Köket presenterar allt från 3-rätters 
showmenyer till spännande bufféer med 
transcherande kockar och tapas, allt 
anpassat efter tillfälle och evenemang. 

MÖT VÄNNERNA. MÖT MATEN. 

THE CHEF´S TABLE 
Att besöka The Chef´s Table är att ta sig tid 
för njutning och upplevelse. På ena sidan 
har Ni en vid vy mot sport och evenemang, 
på andra sidan ett öppet kök där ni kan 
följa kockarnas intensiva och
omsorgsfulla arbete.

Vi serverar en femrätters avsmakningsmeny 
med tillhörande vinpaket framtaget av vår 
sommelier.
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MATS TÅGMARK
Marknadschef
0736-823377
mats.tagmark@farjestadsbk.se

NICLAS ERIKSSON 
Säljledare
0736-823304
niclas.eriksson@farjestadsbk.se

THOMAS RUNDQVIST
Marknad / Säljare
0736-823307
thomas.rundqvist@farjestadsbk.se

KARIN LARSSON
Biljettansvarig
054-223303
karin.larsson@farjestadsbk.se

LARS NYQVIST 
FBK-Shopen
0736-823322
lars.nyqvist@farjestadsbk.se

JÖRGEN KALITZKI 
Press & Informationsansvarig
0736-823363
jorgen.kalitzki@farjestadsbk.se

ÖRJAN LINDGREN 
Mat & Dryckesansvarig
0736-823322
orjan.lindgren@lofbergslilaarena.se

ROSE-MARIE JONSSON 
Restaurangbokning
054-223367
rose-marie.jonsson@lofbergslilaarena.se

LINDA ANDERSSON 
Säljare Event & Konferens
0760-295565
linda.andersson@farjestadsbk.se

VIKTOR GAWOR
Marknadsförare
0736-823321
viktor.gawor@farjestadsbk.se

STEFAN ERIKSSON 
FBKPlay & Medlem
0735-222894
stefan.eriksson@farjestadsbk.se


