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förmåner  samarbetspartners
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Företag som tecknar avtal om ett sammanlagt värde över 750 000 SEK/säsong.

• Diamantplats på sponsortavlan, i LHC-magasinet samt tidningen Nedsläpp

• Fri tillgång till VIP-aktivitet för fyra personer vid ett matchtillfälle

• Förtur till LHC-golfen och LHC Sponsorhockey

• Får efter samråd disponera tränare och spelare vid egna arrangemang

• Medverkan vid LHC:s företagsträffar/seminarier

• Alla Diamantpartners får infoutskick

• Medverkan med logotyp på LHC:s hemsida

Företag som tecknar avtal om ett sammanlagt 

värde över 395 000 SEK/säsong.

• Guldplats på sponsortavlan, i LHC-magasinet  

 samt tidningen Nedsläpp

• Förtur till LHC-golfen och LHC Sponsorhockey

• Får efter samråd disponera tränare och 

 spelare vid egna arrangemang

• Medverkan vid LHC:s företagsträffar/

 seminarier

• Alla Guldpartners får infoutskick

• Medverkan med logotyp på LHC:s hemsida

Företag som tecknar avtal om ett sammanlagt 

värde över 275 000 SEK/säsong.

• Silverplats på sponsortavlan, i LHC-magasinet  

 samt tidningen Nedsläpp

• Förtur till LHC-golfen och LHC Sponsorhockey

• Medverkan vid LHC:s företagsträffar/

 seminarier

• Alla Silverpartners får infoutskick

• Omnämnande på LHC:s hemsida

Företag som tecknar avtal om ett sammanlagt 

värde över 160 000 SEK/säsong.

• Bronsplats på sponsortavlan, i LHC-magasinet 

 samt tidningen Nedsläpp

• Medverkan vid LHC:s företagsträffar/

 seminarier

• Alla Bronspartners får infoutskick

• Omnämnande på LHC:s hemsida

Företag som tecknar avtal med Linköping 

Hockey Club om ett sammanlagt värde över 

60 000 SEK/säsong.

• Alla samarbetspartners som önskar kan få 

 infoutskick via mejl

• Alla samarbetspartners som tecknar avtal om  

 sponsring över 60 000 kr erhåller inbjudningar  

 till sponsorträffar

Diamant
partner

Guld
partner

silver
partner

Brons
partner

samarbets
partner

En av sveriges bästa
hockeyföreningar

Herrarna var tre poäng från serie

seger i SHL men åkte ut i kvartsfinal. 

Damerna kom trea i SDHL och nådde 

semifinal. J18laget vann SMbrons. 

Framgångarna i klubben är stora men 

ändå kan vi inte riktigt glädjas fullt ut.

Så ska det vara i en klubb med höga 

ambitioner. Vi hoppas att Ni som sam

arbetspartners och publik uppskattar 

denna inriktning och vill vara med på 

resan. Vi har trots allt en stark platt

form att utgå ifrån för att utvecklas 

vidare mot nya mål. Det vill vi göra 

tillsammans med HELA Linköping.

Elitidrott är nämligen det moderna 

sättet att skapa samhörighet i en 

stad och tävla mot andra städer. Vi 

vill bidraga till att förstärka denna 

stolthet för just vår stad. Vi vill också 

göra det tillsammans med näringsliv 

och allmänhet på ett sätt som skänker 

affärsnytta och underhållning.

Vi har nu tillhört toppen av svensk 

hockey både på herr och damsidan 

i många år. Vi har också utvecklat 

ishockeyspelare som gått vidare till 

NHL i hög takt. Men det är ett litet 

steg kvar...

Vi vädjar nu till Dig som är represen

tant för näringslivet att hitta vägar för 

att Linköping skall bli en vinnare i den 

nationella ishockeytävlingen. Dels ge

nom ett samarbete som gagnar båda 

parter och dels genom att sprida ordet 

till kollegor som ännu inte tagit steget 

in i familjen.

I det arbetet hjälper våra duktiga sälj

representanter Er att skapa maximal 

affärsnytta.

Välkommen till LHC och Linköping!

Anders Mäki 

Klubbdirektör

Vi inom LHC har höga ambitioner. Tre år i rad bland de fyra 
bästa i SHL. Som sämst femma i tolv av de senaste 14 
säsongerna. Men som alla förstår vill vi mer. Tävla för att 
vinna.
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rePreSenTATIOn/UPPLeVeLSe  hockeypaketmeDIefAKTA  säsongen 2016/2017

VIP-kort

Företagskort

Lejonpaketet

Mediefakta
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Tänk på att boka dina platser så tidigt som möjligt för att få bästa möjliga plats i arenan

PRIS 15 000 SeK FLEX 26 - 16 000 SeK FLEX 40 - 25 500 SeK

• Entré till 26 hemmamatcher i SHL   
• Fast sittplats på bästa plats
• Kvartsfinalspel ingår i priset
• Sittplatsen säkrad hela slutspelet
• Nyhetsbrev via e-post inför varje match
• Erbjudanden och VIP-info via e-post
• Inbjudan till nätverksträffar och seminarier
• Rabatt på medlemskap i LHC Network
• Fast exponering på www.lhc.eu

• 4 extra entrébiljetter för varje tecknat kort
• Omnämnande i LHC:s tidning Nedsläpp
• Ert företagsnamn i arenans foajé
• Fast exponering i LHC:s magasin
• Reserverad plats på VIP-parkering
• Senaste matchinfo från LHC:s sportsliga ledning 
 innan match
• Tillgång till VIP-bar före match
• Kaffe med tilltugg i en av pauserna i VIP-baren

Flex 26, möjlighet att använda 26 st biljetter under 
hela säsongen. max 4 st/match. 
Beställning görs senast 1 arbetsdag innan match

Flex 40, möjlighet att använda 40 st biljetter under 
hela säsongen. max 4 st/match. 
Beställning görs senast 1 arbetsdag innan match

PRIS 49 000 SeK

• Entré till 26 hemmamatcher i SHL
• Fast sittplats på bra plats
• Sittplatsen säkrad hela slutspelet
• Nyhetsbrev via e-post inför varje match
• Erbjudanden och VIP-info via e-post 
• Inbjudan till nätverksträffar och seminarier
• Fast exponering på www.lhc.eu

• Två (2) Företagskort med fasta sittplatser i Saab Arena (inkl slutspel)*
• En exponeringsskylt i VIP-zon läktarsarg (2,5 x 0,6 m)
• Ett bord för i restaurangen vid en match i grundserien inkl mat för fyra personer
• Besök vid LHC Network
• Inbjudan till LHC:s sponsorträffar
• VIP-mejl från LHC med information och företagserbjudanden
• Omnämnande på www.lhc.eu som Lejonpartner med länk till Er egen hemsida

*Kan bytas ut mot 60 st enskilda biljetter som Du själv plockar ut online via eget konto. 
Ger Er full flexibilitet om Ni vill komma fler eller färre till enskilda matcher. 
Max 2 st per eventuell semifinal- eller finalmatch.

Lejonpaketet är ett mindre sponsorpaket för Linköping Hockey Club. 
Det innehåller några av de mest populära produkterna i vårt sortiment 
till en rabatterad paketkostnad.

iNNEHÅLL

Slutspelstillägg enligt sidan 27.

PRIS 11 000 SeK FLEX 30 - 12 000 SeK

Flex 30, möjlighet att använda 30 st
biljetter under grundserien, max 4 st/match 

Ett statistiskt säkerställt urval av befolkningen över 15 år visar att hela 38,6% säger sig vara ganska eller mycket intresserad av 

SHL i ishockey. Tvåa kommer Allsvenskan i fotboll med 36,8%.

Detta innebär att över 3 miljoner svenskar följer SHL. Det är fina siffror att ta med sig när man skall placera sitt varumärke.

Det är företaget Upplevelseinstitutet, välrenommerat i branschen, som årligen presenterar denna undersökning.

Här nedan ser Du Upplevelseinstitutets uppmätta siffror gällande exponering, räckvidd och värde för TV, papperstidningar och 

webbmedier.

Är du intresserad av mer detaljer i denna undersökning, ta då kontakt med LHC Marknad (se baksidan för kontakt).

•  RiKS-TV: 310 inslag/sändningar, 
 ca 50 miljoner tittare (kundkontakter)

•  SVERiGES 25 STöRSTA TidNiNGAR: 
 410 bilder, motsvarande 125 helsidor tabloid, 
 100 miljoner läsare (kundkontakter)

•  WEBBEN, 20 STöRSTA MEDIASAjTER: 
 700 bilder, 550 miljoner läsare 
 (kundkontakter)

•  WEbbEN: Värdet motsvarar över 13 miljoner
 kronor i annonsvärde på webben.

•  www.lhc.eu hade 205 845 sidvisningar och 
 39 187 unika besökare per månad under 
 säsongen.

•  LHCTV: Vårt mediateam producerade 174 inslag  
 under säsongen och dessa sågs 67 105 gånger.

• FACEBOOK: Vid ingången av april månad 2017   
 hade lHC 16 031 följare varav 31% kvinnor. 
 Klubbens inlägg nådde som mest 231 097 perso- 
 ner. Snittet i räckvidd per dag under säsongen var  
 32 796.

• INSTAGRAM OCH TWITTER: 14 200 personer 
 följde lHC på instagram och 6 378 på Twitter.

LHC SPELAR I SVERIGES POPULÄRASTE

IDROTTSLIGA – SHL! 

de fyra största kanalerna: C more, TV4 Sport, TV12, SVT
de fyra största programmen: C more, Sportnytt, 
SVT morgon, Nyhetsmorgon

de fyra största: Corren, aftonbladet, expressen, dN.

de fyra största: expressen.se, sportbladet.se, dn.se, 
corren.se
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rePreSenTATIOn & UPPLeVeLSer  golden club

I GOLDEN CLUB INGÅR ALLTID:
•  Matchbiljett med sittplats i direkt anslutning till Golden Club  

•  Middag och dryck innan match samt kaffe och dessert  

•  Tre drycker per person under kvällen (öl / vin / cider / 

 alkoholfria alternativ)      

• Matchinfo från LHC:s tränare en timme före match   

• Möjlighet vid bokning av 10, 12, 22, 36, 50 platser att erhålla 

 eget utrymme 

• Vid förre antal bokningar - nätverkande med andra företagare  

•  Mingelmöjligheter i Golden Club Corner      

 

      

EGEN HOCKEYEXPERT 
(kan bokas vid min 10 personer)

• En egen hockeyexpert i form av representant från LHC:s 

sportorganisation eller f d lHC-spelare/tränare är med er i 

Golden Club hela kvällen och kan förklara speltaktik, viktiga 

skeenden, regler etc för era gäster.

STORA MATCHVÄRDSPAKETET 

• ”Matchen presenteras av…” kommuniceras på olika ställen 

 före och under match  

• Radioreklam i lokalradio i tre dagar före matchen     

• Reklam i annonsering före matchen       

• Exponering i LHC:s Matchprogram       

• Reklam på Mediakuben under matchen      

• Möjlighet till utställningsyta i foajéhallen för att möta all publik    

• Ni utser Matchens Lirare i de båda lagen      

• Möjlighet att disponera Er del av Golden Club hela matchdagen    

• Möjlighet till aktivitet/tävling på isen i en av pauserna     

• Möjlighet till egna företagsflaggor utanför arenan     

I Stora Matchvärdspaketet ”äger” Ert företag matchen 

och erhåller följande möjligheter:

Golden ClubNYHET!

rePreSenTATIOn & UPPLeVeLSer  golden club

Golden Club
Golden Club – ny för säsongen – är ett nytt koncept för representation 

i världsklass. Vi har inrett hörnet mitt emot Diamond Club på ett ytterst 

smakfullt sätt. Du äter och minglar i en mycket trivsam miljö före match för 

att sedan bevittna matchen från bästa plats i loge hagen. 

Golden Club har maximal flexi bilitet med bokningar från två personer upp till 50 st, 

då Ni abonnerar hela Golden Club för Er själva. 

Större bokningar bör göras senast 15 juni för säker tillgång. 

Dryckespaket ingår i priset.

Bokningar under 10 personer innebär delat utrymme, 

dvs andra företag kan komma att nätverka i Cluben.

GOLDEN CLUB    Vardag

Pris per Person min 2 st 1 395   

loge C - fd loge 42 max 10 st 13 500   

loge B - fd loge 43 max 12 st 15 900   

loge d - fd loge 41 max 14 st 18 500   

loge a - fd loge 1 max 14 st 18 500   

loge B+C max 22 st 27 950   

loge B+C+d  max 36 st 45 500   

loge a+B+C+d max 50 st 62 500   

TiLLVAL

Stora matchvärdspaketet från    15 000   

egen Hockeyexpert    1 995   

FOTO: daVid eiNaR



Diamond Club – LHC:s mest exklusiva 
medlemsklubb – en stor succé. Den 
finns placerad i ena hörnet av arenan 
på etage 2 med bästa publikplats över 
spelet. du kan välja att se matchen 

från ditt middagsbord eller besätta 
någon av publikplatserna i framkant. 
diamantklubben har ett begränsat 
antal medlemsföretag där varje företag 
förfogar över fyra platser.

diamantpartners har rabatt vid köp av 
ytterligare enstaka platser.

PRIS Medlemskap Diamantklubben:  

rePreSenTATIOn & UPPLeVeLSer  business  club • diamond club • egen logerePreSenTATIOn & UPPLeVeLSer  business  club • diamond club • egen loge

i ÅRSaBONNemaNG iNGÅR:

Förena det ultimata nätverkandet med 

din passion för ishockey. 

I Business Club kommer alltid LHC:s trä

nare på besök en timme före match och 

berättar senaste nytt samt taktiken inför 

matchen. Om någon annan hockeycele

britet är på plats i arenan blir denna ock

så inbjuden till Business Club för hock

eysnack. När laguppställningarna med 

officella lineups blir offentliga så får Du 

dem i Din hand i Business Club. Allt det 

lilla extra för Dig som verkligen vill följa 

skeendet i detalj. Och som kan bjuda Din 

kund på en oförglömlig upplevelse.

 

Du kommer till Saab Arena 90 minuter 

före match med dina gäster och börjar 

med att äta vår logebuffé i Business 

Club. Utrymmet är disponerat för att Du 

både ska ha lugn och ro och möjlighet 

att nätverka med andra gäster. När det 

börjar närma sig matchstart förflyttar ni 

er till absolut bästa läktarplats i arenan 

– reserverade för våra Business Clubgäs

ter. I pauserna återvänder du till Business 

Club för kaffe och tilltugg som ingår eller 

kanske något från baren.  

I medlemskapet i Business Club ingår 

även en gemensam resa till en utvald 

bortamatch. Det stärker nätverket 

ytterligare samt att du får ytterligare ett 

lystmäte som hockeyentusiast. Ifjol åkte 

vi på en bejublad resa till Frölunda, fick 

äta en bit mat och se LHC vinna i Scan

dinavium. En upplevelse som ingick helt 

kostnadsfritt i Business Clubkonceptet.

Eventuell kvartsfinal ingår i priset för 

Business Club. I mån av plats går det 

också att köpa extra Business Club 

platser till enskilda matcher. 

• Entré till alla hemmamatcher

• Fast sittplats på absolut bästa plats

• Kvartsfinalsspel ingår i priset

• Sittplatsen säkrad hela slutspelet

• Nyhetsbrev via e-post inför varje match

• Erbjudanden och VIP-info via e-post

• Inbjudan till nätverksträffar och seminarier

• Rabatt på medlemskap i LHC Network

• Fast exponering på www.lhc.eu

• 4 extra entrébiljetter för varje tecknat kort

• Omnämnande i LHC:s tidning Nedsläpp

• Ert företagsnamn i arenans foajé

• Fast exponering i LHC-magasinet

• Reserverad parkering på VIP-parkering

• Senaste matchinfo från LHC:s sportsliga ledning  innan match

• Tillgång till Business Club 90 minuter före match

• Buffé före varje match

• Kaffe med tilltugg i båda pauserna i Business Club

• Företagsnamn på tavla i Business Club

• Möjlighet till företagspresentation i Business Club

• Resa till bortamatch inkl mat och biljett

• Seminarier med kända hockeyprofiler

• LHC:s tränare kommer på besök en timme före match och ger senaste nytt

•  Line up inför match – ha 100% koll på matchningen

FöR HOCKEYENTUSIASTER

PRIS 24 500 SeK FLEX 40 - 39 500 SeK

149 000 SeK (fyra platser)

FLEX 26 - 25 500 SeK

Flex 26, möjlighet att använda 26 st
biljetter under hela säsongen, max 4 st/
match 

Flex 40, möjlighet att använda 40 st
biljetter under hela säsongen, max 4 st/
match 

Business Club Diamond Club

• Entré till alla grundseriematcher

• Sittplats vid bord och/eller logehage

• Nyhetsbrev via e-post

• Inbjudan till nätverksträffar och 

 seminarier

• Rabatt på medlemskap i LHC Network

• Fast exponering på www.lhc.eu

• Omnämnande i LHC:s publikationer

• Reserverad parkering

• Senaste info från LHC:s ledning

• Tillgång till Diamond Club Lounge två 

 timmar före match

•  Buffé före varje match

• Dryck ingår fram till slutsignal ordinarie  

 speltid (ej spritdrycker)

•  Kaffe med tilltugg i båda pauserna

•  Företagsnamn på exklusiv tavla

•  Tillgång till LHC:s mest exklusiva nätverk

I ÅRSABONNEMANG INGÅR:

Det finns nu möjlighet för Er och Ert företag att boka en 
helt egen loge i Saab Arena! Du har då tillgång till samtliga 
events i Saab Arena – hockey som konsert – och dessutom 
egna konferenser övriga vardagar!

Ni har tillgång till logen året runt alla dagar utom sommar-
månaderna (från midsommar till och med juli). Biljetter till 
samtliga hockeymatcher ingår i priset till samma antal som 
publikstolar i logen. 

Till övriga arenaevent tillkommer biljettkostnad motsva-
rande det lägsta biljettpriset för aktuellt event. Om Er loge 
skulle vara placerad i dålig siktvinkel till scenen för den 
 aktuella uppsättningen erhåller Ni bra biljetter på läktar-
plats. Men Ni kan fortfarande använda logen som samlings- 
och middagsplats för Er och Era gäster.

Ni kan dessutom köpa till extraplatser, per match, evene-
mang eller hela säsongen till barplatserna inne i logen.  
Det gör att Ni har flexibilitet i antalet gäster för varje 

evenemang.

 

PRIS .............................................. Enl offert.

TILL ALLA EVENEMANG I SAAB ARENAEgen loge

MATCH-
bokning!

Ni kan även boka platser 

i business Club till enskilda matcher!

Ett av Sveriges bästa

representationsmöjligheter!

Se prislista på sidan 18  

För slutspelstillägg se sidan 23.

98
FOTO: daVid eiNaR
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exPOnerIng/meDIAVAL  arenarummetexPOnerIng/meDIAVAL  arenarummet

Exponering    /mediaval
Arena  rummet 

Moms och reklamskatt tillkommer samt
eventuell produktionskostnad tillkommer.

SaRG

eNTRÉSKYlT

lÄKTaRSaRG

lOGeSKYlT / eTaGeSKYlT

mediaSKÄRm / ReSUlTaTTaVla

Reklam på sargen ses av publiken och exponeras mycket frekvent 
i tidningar och TV, både lokalt och på riksnivå. Sargreklamen finns 
närmast händelsernas centrum.

Sarg TVzon 18, 3542 ..................................från 140 000 SEK
4357  ............................................................från 120.000 SEK
9 och 34 ..................................................................90 000 SEK
Dubbelplats 1033 ...................................................90 000 SEK
VIPzon 1033 .........................................................60 000 SEK

En exponering med stort uppmärksamhetsvärde som syns myck
et bra mot åskådarna i arenan. De som är placerade i
TVzon får även en del TVexponering.
Mått från 2,5 x 0,4 m och uppåt.

TVZON, A1A3 , A27A28 och A29A37 .................35 000 SEK
VIPZON, A4A26 ...................................................25 000 SEK
Skylt under bortastå, A24A26 .........................ENLIGT OFFERT
Reklam på plexiglas ..........................................ENLIGT OFFERT

Logeskylt C1C43 ................................................ 42 500 SEK
(För logeinnehavare 30 000 SEK)
Etageskylt E1E5 ................................................. 40 000 SEK
E6E13 .................................................................. 20 000 SEK

Mediaskärm/Resultattavla D1D6 .......................59 000 SEK
Övrig exponering på denna tavla enligt offert.

Entréskylt ovan publikentré:
Etage 1 .................................................................. 32 000 SEK
Etage 3 .................................................................. 22 000 SEK

Klubbsponsor...................................................... 79 000 SEK

På kortsidorna över ståplats och restaurang finns resultattavlor
där vi visar resultat från övriga SHLarenor. Emellanåt exponeras
du tillsammans med målskytt och resultat även på mediakuben.
På mediaskärmen finns även plats för kampanjbudskap över hela 
bredden.

Exponering på belyst skylt som löper som ett band runt nästan
hela arenan och exponeras mycket bra i samband med hockey
matcherna. Syns även mycket bra vid en hel del övriga publika 
arrangemang i arenan. Mått. 3,0 x 0,6 m.

En exponering med ert företagsnamn och logotyp som syns 
mycket bra. Denna placering ger också frekvent bra exponering 
i TV och tidningar. Mått från 2,5 x 0,6 m och uppåt. Skylt A24  
A26 har mått 1,20 x 8 m.

KlUBBSPONSOR
Officiell ”klubbsponsor” under hela säsongen. Mycket bra tillfälle
att exponera ditt företag tydligt och exklusivt i anslutning till 
matchstart. Våra klubbsponsorer presenteras dessutom alltid i vårt 
magasin samt genom speaker och mediakubsreklam.

PUCKSPONSOR

lÄKTaRTRaPPa

eXPONeRiNG BaKOm SaRG i TV-ZON

maTCHeNS KaSSe

KiOSKPROFileRiNG

dROPPNÄT

Officiell ”pucksponsor” för hela säsongen. Mycket bra tillfälle att 
profilera ert företag på ett speciellt sätt på isen före matcherna. 
Som pucksponsor exponeras ert företag i vårt magasin samt 
genom  speakerreklam.

En exponering som syns i hela arenan. Välj mellan en sektion eller 
hela arenan.

Reklamplats på sargens baksida mot TVtittarnas ögon och även 
hela långsidans läktare. Ditt budskap på från 618 meter!

Officiell ” Matchens Kasse ” hela säsongen. Mycket bra tillfälle att 
profilera ert företag tydligt och exklusivt innan matchstart på isen.
”Kassen” åker omkring på isen innan nedsläpp i allas blickfång. 
Dessutom ingår profilering på mittuppslaget i matchprogrammet.

Profilera ert varumärke på våra kiosker!
Riktigt bra exponering innan match och i periodpauserna.

Exponering på de stora droppnäten bakom varje mål.
Syns bra i hela arenan samt i tv och övrig media.

Pucksponsor ....................................................... 79 000 SEK

Läktartrappa sektion .......................................... 35 000 SEK
Alla trappor ........................................................ 160 000 SEK

6 m .......................................................................80 000 SEK
12 m ...................................................................100 000 SEK
Hela baksidan, ca 18 m .......................................150 000 SEK

Matchens kasse ..................................................65 000 SEK

PRIS ...................................................................... Enl. offert

PRIS ......................................................100 000 SEK/säsong
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exPOnerIng/meDIAVAL  mediakubenexPOnerIng/meDIAVAL  mediakuben

Ny mediakub
i Saab Arena!

Mitt i Saab Arena, i allas blickfång, hänger Mediakuben som får ett helt nytt utseende till 
säsongen 17/18. Vi skapar nu plats för fler skärmar för att dels underhålla publiken på ett ännu 
bättre sätt med matchbilder, närbilder och repriser. Samtidigt utvecklar vi ett nytt fantastiskt 
utrymme för exponering av varumärken, nya produkter och kampanjer.

Eftersom vi ökar möjligheterna så kan vi nu exponera reklamfilmer hela tiden under spelets gång 
– inte bara när spelet är avblåst. Det innebär också att längden på Er film kan göras längre – hela 
15 sekunder samt att den återkommande exponeras under spelets gång – minst sex (6) tillfällen 
per spelperiod. 

En ny mediakub kommer att lyfta hela upplevelsen i Saab Arena, ögonen kommer att riktas mot 
kuben i ännu större utsträckning än tidigare, vilket även kommer Er till del.

Ni kan välja att köpa reklamplats för hela säsongen med möjlighet att uppdatera Ert budskap 
regelbundet om så önskas eller att kampanjköpa matcher styckvis. I inledningen kommer vi att 
prioritera säsongsköparna.

Det är begränsat antal platser – 10 stycken – under spelets gång så säkra Din plats redan idag!

PRODUKTER OCH PRISER
Reklam/Effektskärm

PRODUKT SÄSONG

Under spelets gång

Film 15 sekunder x 6 varv x 3 perioder = 270 sekunder .......................   95 000,-/säsong

Max 10 företag i slingan (150 sekunder/varv)

i pauser

Film 30 sekunder x 4 varv x 2 pauser = 240 sekunder .............................50 000,-/säsong

Max 5 företag i slingan (150 sekunder/varv)

PRODUKT EN MATCH (per match)

Under spelets gång

Film 15 sekunder x 6 varv x 3 perioder = 270 sekunder ...........................   6 000,-/match

Max 10 företag i slingan (150 sekunder/varv)

i pauser

Film 30 sekunder x 4 varv x 2 pauser = 240 sekunder ................................5 000,-/match

Max 5 företag i slingan (150 sekunder/varv)

Fast reklam (som idag) – ovanför mediakub (Krona)

TVzon, säsong ......................................................................................60 000,-/säsong

VIPzon, säsong .....................................................................................50 000,./säsong

PRISER målpresentatör
Vid varje LHCmål exponeras ert företag på mediakuben.
Exponering med logotyp i LHC:s matchprogram.

• 26 matcher........... .......................................... .85 000 SEK

PRISER boxplaypresentatör
Exponering av er företagslogotyp i samband med varje 
LHC boxplay på mediakuben som alltid är i fokus.
Exponering med logotyp i LHC:s matchprogram.

• 26 matcher ...................................................... 85 000 SEK

PRISER powerplaypresentatör
Exponering av er företagslogotyp i samband med varje
LHC powerplay på mediakuben som alltid är i fokus.
Exponering med logotyp i LHC:s matchprogram.

• 26 matcher ...................................................... 85 000 SEK

PRISER publiksiffran-presentatör
Exponering av er företagslogotyp i samband med presentation
av publiksiffran på mediakuben som alltid är i fokus.
Exponering med logotyp i LHC:s matchprogram.

• 26 matcher ...................................................... 60 000 SEK

moms och reklamskatt samt eventuell produktionskostnad tillkommer.

midJa
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exPOnerIng/meDIAVAL   led-skärmar 

moms och reklamskatt samt eventuell produktionskostnad tillkommer.

LED-skärmar
digitalskärmarna i anslutning till respektive 
spelarbås i det så kallade ”andra band” 
bakom sargen är en formi dabel succé med 
bästa tänkbara exponering i TV samt från 
tre av läktarsidorna i arenan.

Skärmarna är ca 20 meter långa och har 
stor flexibilitet. Du kan exponera en logo-

typ motsvarande en normal sargplats eller 
vidga dina och betraktarens vyer genom 
att säkra upp hela raden, nästan 40 meter. 

digitaltekniken används för att växla 
budskap och i arenan tillåter vi maxi malt 
tio växlingar. det innebär att varje rad med 
budskap är synlig 1/10 av tiden. Vi tillåter 

inte rörliga filmer med respekt för spelet. 
Växlingarna sker unisont utan effekter och 
det är alltså fasta budskap som gäller.

Du kan formligen ”äga” arenan med dina 
budskap från ena kortsidan fram till spelar-
båsen, från det andra spelarbåset bort till 
andra kortsidan – totalt 40 meter.

PRISER led-skärmar
Skärmarna växlar med 10 sekunders intervall.
max 10 växlingar.

enstyckspriset för en position, d v s en tredjedel av skylten på  
ena sidan, är 55 000 kronor för 26 SHl-matcher. 

Vid köp av halva ena sidan är priset 65 000 kr och för 
hela sidan 110 000 kronor. 

Hela bredden, ca 40 meter, där du har ditt budskap på båda 
sidorna samtidigt, kostar 220 000 kronor för samtliga SHl-matcher.

   26 matcher
Längd Storlek Ant pos Pris/10-del
19,2 m 1/1 sida 6 110 000
9,6 m 1/2 sida 3 65 000
6,4 m 1/3 sida 2 55 000

I DIREKT TV-ZON

1/2 sida  9,6 m

1/3 sida  6,4 m

1/1 sida  19,2 m

REKLAMBUDSKAP

REKLAMBUDSKAP REKLAMBUDSKAPREKLAMBUDSKAP

REKLAMBUDSKAP REKLAMBUDSKAP

REKLAMBUDSKAPREKLAMBUDSKAP

VÄLj MELLAN

Reklamplats på matchdräkt/hjälm innebär att ditt varumärke kommer att vara i centrum vartenda 

byte i varje period under hela matchen och under en hel säsong. Det innebär att du frekvent kommer 

att  synas i TV och tidningar, inte bara under själva matchen, utan också vid intervjuer och reportage. 

Antalet platser är begränsade.

EXTRA EXPONERING FöR VÅRA DRESSPARTNERS!
För ökad imageexponering erbjuder vi ett mycket prisvärt alternativ där 
din logotyp även exponeras på damlaget i SDHL, j20- och j18-lagen i 

respektive elitserie. 

MATCHDRESS OCH HjÄLM
Kontakta LHC Marknad för offert.

HYR DIN EGEN SPELARE
Vi kan erbjuda dig som samarbetspartner att hyra en 
LHC-spelare för individuella upplägg som ert företags re-
klamfilm, butiksarrangemang eller kund/personalaktivitet. 
Välkomna att kontakta LHC Marknad.

Pris .......................................................... Offert

moms och reklamskatt samt eventuell produktionskostnad tillkommer.

exPOnerIng/meDIAVAL  matchdress • egen spelare • egen tränare 

EGEN TRÄNARE/LEdARE

•  Bild i arenan i naturlig storlek tillsammans med din företagslogotyp.

•  Exponering av logotyp på tränares/ledares dress i anslutning till match.

•  Exponering i LHC:s magasin och Nedsläpp tillsammans med er 

  tränare/ledare.

•  Exponering på mediakuben tillsammans med er tränare/ledare.

•  Möjlighet till enskild föreläsning. Bokas genom LHC Kundcenter.

Pris .......................................................... Offert

EGEN SPELARE
•  Spelarbild i arenan i naturlig storlek
  tillsammans med din företagslogotyp.
•  Exponering av logotyp på er spelares
  matchdress i anslutning till spelarens namn.
•  Er spelare medverkar vid ett tillfälle vid en av
  er arrangerad kund- eller personalaktivitet.
•  Exponering i LHC:s magasin och
  Nedsläpp tillsammans med er spelare.
•  Exponering på mediakuben tillsammans 
  med er spelare vid mål och presentation.
•  Erhåller din egna spelares officiella 
  matchtröja, hemma eller borta.

Pris från ..........................................25 000 SEK

EGEN SPELARE VIP

• Samma paket som EGEN SPELARE inklusive
• 2 st VIP-kort.

Pris från ..........................................50 000 SEK

EGEN SPELARE FöRETAG

• Samma paket som EGEN SPELARE inklusive
• 2 st företagskort.

Pris från ..........................................45 000 SEK

FOTO: daVid eiNaR
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maTCHPROGRam1
En effektiv marknadsföringskanal med 
möjligheter till annonsering i fyrfärg. LHC:s 
magasin är en kvalitetsprodukt som läsarna 
behåller hela säsongen. Magasinet ingår 
också i våra företagsarrangemang vilket 
innebär att många företagare kommer att 
läsa din annons.

Fyrfärgsannons i Matchprogrammet

1/8 sida ..................... 8 500 SEK

1/4 sida ................... 12 000 SEK

1/2 sida ................... 20 000 SEK

1/1 sida ................... 30 000 SEK

SÄSONG EN
2016/17

MATCH
www.lhc.eu

VÄLKOMMEN T ILL

SÖNDAG 
25 SEPT 16.00färjestad

MATCHEN PRESENTERAS 
I SAMARBETE MED:

NedSlÄPP

ClUB NeWS

2

3

Vår populära hockeytidning som delas 
ut till cirka 70 000 hushåll i Linköping 
med omnejd. Distribueras även till 
samtliga företag i regionen. Massor av 
spännande läsning för den hockeyin
tresserade och en utmärkt kanal för 
att marknadsföra dig i regionen. Utges 
i samband med Elitseriepremiären i 
september.

Fyrfärgsannons i Nedsläpp

1/8 sida ..................... 8 500 SEK

1/4 sida ................... 12 000 SEK

1/2 sida ................... 20 000 SEK

1/1 sida ................... 35 000 SEK

Vår populära hockeytidning som delas 
ut till cirka 70 000 hushåll i Linköping 
med omnejd. Massor av spännande 
läsning för den hockeyintresserade och 
en utmärkt kanal för att marknadsfö
ra dig i regionen. Utges i december i 
samband med jul.

Fyrfärgsannons i Club News

1/8 sida ..................... 8 500 SEK

1/4 sida ................... 12 000 SEK

1/2 sida ................... 20 000 SEK

1/1 sida ................... 35 000 SEK

G O D  J U L  O C H  G O TT  N YTT  Å R  Ö N S K A R  L E J O N F A M I L J E N 2016

The  
Hungarian 

Hurricane 

Vilmos Gallo

www.lhc.eu

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

LHC-VÄXJÖ

LHC-HV71

Två heta hemmamatcher!
TISDAG 20 DECEMBER 19:00

FREDAG 30 DECEMBER 19:00

Missa inte...

exPOnerIng/meDIAVAL   annonsering • mediakanaler

moms och reklamskatt samt eventuell produktionskostnad tillkommer.

Annonspaket 1
Boka en annons i både Nedsläpp och

Matchprogrammet och få 

10% rabatt!

Annonspaket 2
Boka en annons i både Nedsläpp, 

Clubnews och Matchprogrammet och få 

15% rabatt!

DIgITALPAKeT  branded content •  LHCTV • LHC-podden

Branded content
Exklusivt för En partner. Ni blir avsändare till olika 
matchbudskap före och efter varje match på sociala 
medier. LHC har sammanlagt över 35 000 följare på 
Facebook, Instagram och Twitter. Dessutom delas 
budskapen friskt på sociala medier vilket gör att man 
når flerdubbelt fler mottagare i vissa fall.
Vid ingången av april månad 2017 hade LHC 16 031 
följare på facebook varav 31% kvinnor.

Klubbens inlägg nådde som mest 231 097 personer. 
Snittet i räckvidd per dag under säsongen var 32 796.
14 200 personer följer LHC på Instagram och 6 378 på 
Twitter.

Inför varje match påannonserar vi matchen och 
meddelar laguppställningen. Efter matchen kommuni-
ceras matchresultatet och matchfakta. 
Totalt är det 5-6 smakfulla bildbudskap som 
kommuniceras och ger supportrarna och alla övriga 
följare mervärde. Ni och Ert företag blir den som 
presenterar informationen. 

Ett modernt och mycket populärt koncept inom Sports 
Marketing idag! Kontaktkostnaden är under 10 öre per 
kontakt, i vissa fall ned mot 1 öre.

PRIS FöR HELA SÄSONGEN 195 000 SeK

LHCTV
LHC:s mediateam producerar rikligt med matchsnack, 
intervjuer och reportage runt hockeymatcherna. Varje 
klipp exponeras för mellan 500 och 1500 tittare. Under 
säsongen 2017/17 producerades 174 inslag i LHCTV och 
sågs 67 105 gånger. Alla känner till en så kallad ”pre-
roll” som till och med används av statliga SVT inför 
livesportevenemang. På samma sätt kan Ni exponera Er 
logotype före samtliga LHC-klipp. Ett fantastiskt sätt att 

bearbeta in Ert varumärke hos tittarna där majoriteten 
förstås kommer från Linköping och östergötland, men 
även bortasupportrar och allmänt hockeyintresserade 
studerar LHC:s reportage.

Ni kan nu bli ett av företagen (max 4) som presenterar 
LHCTV. 

PRIS FöR HELA SÄSONGEN 50 000 SeK

Hemsidan

LHCpodden
LHC producerar en podd, ett format som blivit allt mer 
populärt i det moderna samhället. Här följer man LHC 
på ett djupare sätt, dels intervjuer med intressanta 
personer och dels resonemang och spekulationer om hur 
det ska gå för Cluben.  Ni och Ert företag har möjlighet 

att presentera LHC-podden, dels före varje avsnitt och 
dels i korta reklamavbrott under uppspelningens gång.

Vi väljer att ljudmässigt exponera max tre företag och 
dess budskap.

PRIS FöR HELA SÄSONGEN 10 000 SeK

www.lhc.eu

Vår prisbelönade hemsida är ett mycket bra forum att exponera ert 
företags logotyp/varumärke på. Webbplatsen hade under säsongen 16/17 
205 845 sidvisningar och 39 187 besökare per månad.

Hemsidan www.lhc.eu

Exponering annons top banner 980x120px ............................8 öre* per tittare

Exponering annons högermarginal 250x360px ......................8 öre* per tittare

Exponering annons mitten, 80x30px ................................................ 40 000 SEK

Presentation ”INFÖR MATCH”sida, 460x80px .................................. 30 000 SEK

Presentation ”EFTER MATCH”sida, 460x80px ................................... 30 000 SEK

 

*Annonsen ligger uppe tills din insatsnivå uppnåtts. 875 kr + ev

produktionskostnad av bannern tillkommer.
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PrISer  matchvärd • loger • matcharrangemang

Avbeställning skall ske skriftligt. Gäller avbeställningen ett arrangemang med ett beställningsvärde överstigande 50 000 SEK gäller fyra veckors av

beställningstid för att inte full likvid skall ske. För beställningar med ett beställningsvärde understigande 50 000 SEK gäller att avbeställning senare 

än tio veckodagar före arrangemangets första dag skall ersättas med 100% av värdet på beställningen. Vi hänvisar till Allmänna försäljningsvillkor 

för LHC Event AB.  se www.lhc.eu menyval Marknad.

*För egen lokal för bara ditt företag/dina gäster tillkommer 100 kr per person
**Barplatserna i Diamond Club ihop med sittplatsstolar nedanför restaurangborden 200 kr rabatt.
***Med reservation för TEMAkvällar, se www.lhc.eu. Vid buffé 100 kr rabatt per person.

ALLMÄNNA FöRSÄLjNINGSVILLKOR

INFORMATION

Angivna priser och arrangemang är exempel som kan utformas och anpassas till varje uppdragsgivares speciella behov och önskemål. 

Moms tillkommer på vissa priser, kontakta LHC Marknad för mer information.

rePreSenTATIOn & UPPLeVeLSer  matchvärd • loger • egen spelare • matcharrangemang

STOR maTCHVÄRd
Ni ÄGER ARENAN FöR EN KVÄLL

KONFeReNS

eGeN HOCKeYmaTCH

TillVal maTCHVÄRd

maTCHPaKeT aReNa

maTCHPaKeT ReSTaURaNG

1

6

7

8

4

5

Som Stor matchvärd möter ert företag publiken före matcherna, 
i pauserna och på olika sätt i arenan efter era önskemål. VIP-loge 
med mycket bra utrymmen för 22 personer. Logen kan disponeras 
under hela matchdagen.

EXPONERING OCH ERBjUDANDE:
• Radioreklam där ditt företag presenterar matchen
• Tv-apparater i arenan
• Tidningsannonser
• Mediakuben / Speakerreklam
• Exponering i LHC:s matchprogram
• Matchinfo från tränare innan match
• Möjlighet till utställningsyta i stora entréhallen,
 övriga ytor i arenan eller utomhus
• Matchvärden utser ”Matchens lirare” i båda lagen
• Möjlighet till aktivitet på isen i ena pausen
• Matchprogram till era kunder/gäster
• Middag och måltidsdryck innan match samt kaffe och dessert
• Möjlighet att flagga med två företagsflaggor utanför arenan
• Medverka med logotyp på stora LED-tavlan utanför Saab arena
• Mottager signerad LHC matchtröja på isen innan nedsläpp

liTeN maTCHVÄRd2

Som Liten matchvärd erbjuds ni 20 bra sittplatser.

EXPONERING OCH ERBjUDANDE:
• Radioreklam
• Mediakuben / Speakerreklam
• Exponering i LHC:s matchprogram
• Matchinfo från tränare/sportslig ledning innan match
• Matchprogram till era kunder/gäster
• Middag och måltidsdryck innan match samt kaffe

Boka Er konferens i Saab Arena!
Rabatt vid bokning i samband med matchpaket/loge!*
Halvdagskonferens Matchdag: 249 kr/person
Heldagskonferens Matchdag: 299 kr/person
*Gäller vid matchbokning punkt 1-5
Se även konferensinformation, sid 26

”Hockeyproffs för en dag” Se evenemangssidan sid 17

• Reklamutlägg på stolarna
• Köp till extra biljetter
• Boka en egen läktarsektion.
• Beställ LHC-halsdukar, tröjor etc till dina kunder

eGeN maTCHlOGe3

Vi kan erbjuda flera olika loger som vi hyr ut per match i arenan, 
med olika storlekar som rymmer från 10 till 36 personer. Anordna 
er personal- eller kundkonferens innan match i egen loge, ät en 
god middag och följ matchen från sittplatser direkt i anslutning till 
logen. Middag och måltidsdryck innan match samt kaffe ingår.

EXPONERING OCH ERBjUDANDE:
• Namn på mediakuben
• Matchinfo från tränare /sportslig ledning innan match
• Matchprogram till era kunder/gäster

Sittplatsbiljett, middag och måltidsdryck i VIP-rum innan match.
Kaffe ingår.

EXPONERING OCH ERBjUDANDE:
• Namn på mediakuben
• Matchinfo från tränare / sportslig ledning innan match
• Matchprogram till era kunder/gäster

Egen lokal som du disponerar hela matchen mot 100 kr
tillägg/person.

• 2-rätters middag i restaurangen inkl. måltidsdryck och kaffe.
 Välj endera sk siktplatser på nedre, mellan eller övre etage eller  
 välj att äta i bakre delen av restaurangen med sittplatser på de  
 övre raderna under restaurangetagen, i direkt anslutning till 
 restaurangen
• Alla restauranggäster har tillgång till sitt restaurangbord
 hela matchkvällen
• Matchinfo från tränare / sportslig ledning inför match
• Matchprogram till era kunder/gäster
• Ert företagsnamn på mediakuben och alla tv-monitorer före 
 match och i periodpauser

För försäljningvillkor se sidan 23

matchvärd • loger • matcharrangemangPriser
Vardagar från 30 000 SEK
Helger från 25 000 SEK

STOR maTCHVÄRd
Vardagar från 20 000 SEK
Helger från 15 000 SEK

liTeN maTCHVÄRd

Vardagar 1 095 SEK
Helger 895 SEK

eGeN maTCHlOGe
Saab arena

Vardagar 795 SEK
Helger 595 SEK

maTCHPaKeT
arena

Vardagar 1 495 SEK
Helger 1 495 SEK

diamONd ClUB
Vardagar 1 395 SEK
Helger 1 395 SEK

GOldeN ClUB

Vardagar 895 SEK
Helger 695 SEK

BUSiNeSS ClUB

Vardagar 895 SEK
Helger 695 SEK

eGeN maTCHlOGe
Stångebro

Vardagar 895 SEK
Helger 695 SEK

maTCHPaKeT
Restaurang

HV71 vardag: +100 kr p p
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Förre LHCspelaren och VMguldmedaljören FREDRIK EMVALL eller annan tränare från LHC leder träningspassen. 

Fredrik coachar riktiga hockeyträningar på torsdagsmorgnar med start 07.30. Ett mycket roligt och nyttigt sätt för 

Dig att kontinuerligt hålla igång!

 

PRIS  Enl offert.

Spela en riktig hockeymatch som en kul pausaktivitet under konferensen eller som avslutning på en givande dag. 

Möjlighet finns också att boka företagshockey på en matchdag och avsluta dagen med en av LHCs hemmamatcher 

i Saab Arena. Vi har all utrustning föutom skridskor för en match på riktigt och kan så klart ordna allt praktiskt 

runtomkring Ert event.

 

PRIS  Enl offert.

Hockey school
Emvall

för en dag
Hockeyproffs

LHC I SAMHÄLLET  team 1217 • twelve for change • min första match • kids club CHL • emvall hockeyschool • hockeyproffs för en dag 

Redan LHC:s ordinarie verksamhet med 600 ungdomar 

från sex år och uppåt som utbildas i spelet ishockey, hur 

man ska äta och träna för att må bra samt hur man umgås 

i grupp med andra är ett enastående CSR-projekt. Men 

klubben försöker också vara med och ta ansvar i samhället 

även utanför själva sporten. Du som företag kan välja att 

sponsra något av dessa projekt för att skapa en vinna-vin-

na-situation för alla.

Vi har sedan många år ett utvecklat samarbete med Stån-

gåstaden där klubben svarar för Outdoor Hockey School i 

utvalda bostadsområden. Det årliga besöket ”Lilla julafton” 

på Barnsjukhuset är ett lika givet inslag såsom LHC Charity 

Game, då olika välgörenhetsorganisationer bjuds in till en 

hockeymatch för att berätta om sin verksamhet och bjuda 

sina ideellt arbetande på hockey.

Var med och gör upplevelsen ännu bättre för våra yngsta fans. 

LHC Kids Club är till för barn mellan 0-12 år.   

De som blir medlemmar i Kids Club blir också inbjudna till Kids Day i Saab Arena i samband 

med en hockeymatch. Medlemmen erhåller då fri biljett till Kids Day-matchen samt att delta 

på vissa event innan matchen i arenan.

Ditt företag kan vara med och synas och kommunicera med denna målgrupp (föräldrar).

 

PRIS .......................................Enl offert.

LHC erbjuder ungdomar mellan 12 och 17 att se matcherna i Saab Arena till ett mycket lågt pris 

mot att man förbinder sig att avhålla sig alkohol och droger under hela säsongen, dygnet runt. 

Ett kontrakt skrivs mellan den enskilde, dess målsman och LHC:s lagkaptener eller Team 1217-  

ambassadörer. Under 2016/2017 deltog 750 ungdomar i projektet, varav 40% tjejer. Samarbets-

partners i projektet är med och delar de administrativa kostnaderna samt får också möjlighet till 

kommunikation med målgruppen och även möjlighet att skapa eller medverka vid events.

LHC leder tillsammans med dotterbolaget Linköping Health Care tolvveckors träningspro-

gram under ledning av fys tränare, dietist och personlig tränare för att erbjuda allmänheten/

LHC-supportrar stimulans till att förändra sin vardag för bättre hälsa och viktminskning.  

Du som sponsor kan medverka till finansiering av projekten mot exponering och aktivering.

LHC har under den gångna säsongen bjudit in nyanlända till vårt samhälle på deras första hockeymatch någonsin. 

Ett mycket bra projekt som vi skulle vilja organisera ännu bättre och behöver då samarbetspartners för medverkan till 

finansi ering av event- och administrationskostnader. Detta naturligtvis på sponsorföretagetsvillkor och med relevant 

utbyte i associations- och exponeringsrättigheter.

LHC är alltid välvilliga till att deltaga med sina spelarförebilder på olika aktiviteter. I rätt form och med rätt ansats kan vi 

tillsammans med våra samarbetspartners utveckla nya projekt.

12-17

HållbarHEt ocH cSr

Team 1217

Min första match

Nya projekt

LHC i samhället

Twelve for Change

FOTO: daVid eiNaR
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• Matchvärd 2 st hemmamatcher inklusive 

 exponering I samband med match och 

 medverkan i matchannons i Corren

•  Säsongskort

• LHC network 10 gånger

• Egen sponsor bak på spelare

• Reklamplats i Saab Arena

• Exponering på LHC dams hemsida

• Exponering på reskläder eller träningskläder

PRIS ...............................................50 000 SEK

LHC strävar efter att synas mer ute i samhället. 

Var med och sponsra LHC dam med kläder så 

får ditt företag vara med och synas i diverse 

sammanhang. 

• Exponering på reskläder eller träningskläder

• 2 säsongskort

• Exponering på LHC damshemsida

• LHC network 5 gånger

• Reklamplats i Saab Arena

• Matchvärd 1 gång

PRIS ...............................................30 000 SEK

Den Svenska Damhockeyligan fick en kanonstart ifjol. Publiksnittet i ligan ökade med 27% från säsongen innan och 
konkurrensen har hårdnat betydligt. Storlagen LHC och Luleå fick ny konkurrens i form av Djurgården och HV71 som vann 
SM-guld respektive silver. LHC spelade tre knallhårda semifinaler mot Djurgården, där Stockholmarna till sist vann i den 
tredje och avgörande matchen i huvudstaden. 

Vi vill därför snäppa upp vår satsning för att återta topp-positionen inom svensk damhockey. Det gör vi genom en offensiv 
satsning och en bas i vårt hockeygymnasium för tjejer. 

Ni och Ert företag kan stötta damsatsningen genom en riktad extrainsats – läs och välj bland sponsorproduktionerna här 
invid. Givetvis kan vi i vanlig ordning även skräddarsy koncept för just Ert företag, även riktat mot dam- och tjejhockeyn.

LHC i sDHL

Två egna spelare i från LHC Dam ingår.
•  Exponering på matchdress på företagets två spelare.
•  Exponering i matchprogram hela säsongen
•  Exponering i Saab Arena med företagets logotype tillsammans  
 med de 2 spelarbilderna
• Exponering i tidningen Nedsläpp 
•  Era 2 spelare medverkar vid ett tillfälle vid en av er arrangerad  
 kund- eller personalaktivitet

Slutspelstillägg 1500 SEK semifinal ytterligare 3500 SEK för final.

PRIS ............................................... 20 000 SEK

LHC DAM EGEN SPELARE6

HUVUDSPONSOR LHC DAM1

• Paket 1:a FEMMAN ingår
• Matchdress

Skräddarsytt paket med valda delar av möjligheter 
*20 % tillägg final

PRIS ..........................................100 000 SEK

MATCHDRÄKT2
Exponeringen på svensk damhockey ökar ständigt 
i TV och tidningar. Väljer du reklamplats på vår 
matchdress/hjälm innebär det att ditt varumärke 
kommer att vara i blickfånget under varje byte, i 
varje period, hela matchen och under hela säsong-
en. Kort sagt, vill du synas i händelsernas centrum 
så är detta den rätta platsen för ditt varumärke. 
Antalet reklamplatser är begränsade.

För LHC:s a-lags dräktsponsorer 20% rabatt
För LHC damsponsor Elit 10% rabatt

PRIS ........................................ Enligt Offert

MATCHSPONSOR3
Du äger en hemmamatch i SDHL och erhåller upp 
till 500 biljetter att distribuera till kunder och 
personal.
Du har full exponering på matchen och möjlighet 
att möta dina inbjudna gäster face to face med 
aktitviteter.
En stor goodwill att göra ett arrangemang med 
LHC:s framgångsrika damlag ingår!

PRIS från ..................................... 5 000 SEK

MATCHPROGRAM4
Du får Din logotype i LHC DAMs Matchprogram och visar på så 
sätt tydligt att Du och Ditt företag stöttar LHC DAM!

PRIS ............................................ 5 000 SEK

SARGPLATS STÅNGEBROHALLEN5

Med exponering i Stångebro Ishall når ni flera hundratusen be-
sökare varje säsong. Intäkterna från dessa reklamplatser går till 
LHC:s mycket viktiga satsning på dam- och juniorhockeyn. arenan 
har en kapacitet på ca 4 000 åskådare och här tränar och spelar 
klubbens junior- och ungdomslag. En del av A-lagets träningar 
förläggs också här. Alla ungdom-, junior- och dam- matcher visas 
på livearena.com. 

Slutspelstillägg 1500 SEK semifinal ytterligare 3500 SEK för final. 
(exponering ökar markant, såväl finalen 14/15 som 15/16 sändes 
direkt i SVT med fina tittarsiffror).

PRIS ............................................... 7 500 SEK

1:a Femman 2:a Femman 3:e Femman

• 2 säsongskort

• Exponering på LHC dams hemsida

• Exponering på reskläder eller träningskläder

PRIS ...............................................15 000 SEK

LHC-kontakt: 

Kim Martin Hasson
kim.martin@lhc.eu
013-37 12 10
0739 – 62 42 90

Eller din ordinarie kontakt 
på LHC Marknad 

Ni kan synas och 
associeras med vårt 
vinnande damlag på 

flera sätt!

Kontakta oss gärna 
för individuella 

upplägg!

  SPOrTSLIgA SATSnIngAr  egen spelare • lagaffisch • www.lhc.eu

Exponering annons top banner 980x120 px ....  8 öre* per tittare
Exponering annons högermarginal 250x360 px  8 öre* per tittare
Exponering annons mitten, 80x30 px ........................35 000 SEK
Presentation ”INFöR MATCH”-sida, 460x80 px ...........30 000 SEK
Presentation ”EFTER MATCH”-sida, 460x80 px ...........30 000 SEK

*Annonsen ligger uppe tills din insatsnivå uppnåtts. 
875 kr + ev produktionskostnad av bannern tillkommer.

HEMSIDAN
www.lhc.eu

7

Vår prisbelönade hemsida är ett
mycket bra forum att exponera ert 
företags logotyp/varumärke på. 

Varje säsong har vi över 
1.5 miljoner besökare.

SPOrTSLIgA SATSnIngAr matchdress • träningskläder • arrangemang • matchprogram

moms och reklamskatt samt eventuell produktionskostnad tillkommer.

FOTO: SOPHia THöRNell
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För företag, två nivåer:

 
LHC ACADEMY – ”LHC FUTURE TALENTS”

Huvudnivå

 Innehåll, exempel:

• Sargplats i Stångebrohallen 

• Logo på träningsoverall/jacka för Akademispelarna 

• Möjlighet till en föreläsning 

• Möjlighet att bli ”fadder” till en spelare 

• Plats på tavla/rollup i foajén i Saab Arena och Stångebrohallen

  ”Vi stöttar LHC Future Talents” 

• Logo i LHC:s matchprogram 

• Före tagsnamnet på LHC:s hemsida 

• Verksamhetsbrev

Huvudnivå ..................................................... 30 000 SEK/ÅR
3årsavtal (25 000 om företaget redan sponsrar LHC med minst 
100 000 kr i övrigt)  max 10 platser

Partnernivå ................................................... 15 000 SEK/ÅR
3årsavtal (10 000 om företaget redan sponsrar LHC med minst 
100 000 kr i övrigt)  max 50 platser

investering

Partnernivå

 Innehåll, exempel:

• Plats på tavla/rollup i foajén i Saab Arena och Stångebrohallen

  ”Vi stöttar LHC Future Talents” 

• Företagsnamnet i LHC:s matchprogram och hemsida 

• Verksamhetsbrev

SPelaRe SOm UTVeCKlaTS i lHC OCH 
TeCKNaT KONTRaKT i NHl 2008-2017

Calle Gunnarsson, Jonas Junland, Klas dahlbeck, mattias Bäck-
man, linus Hultström, Jesper Pettersson, Carl dahlström, Jakub 
Vrana, Gustav Forsling, Gabriel Carlsson och marcus Högberg.

  SPOrTSLIgA SATSnIngAr  juniorer • ungdomSPOrTSLIgA SATSnIngAr juniorer • ungdom

moms och reklamskatt samt eventuell produktionskostnad tillkommer.

J18:s JSMbrons 2017

Nyheten från förra säsongen med 
LHC ACADEMY blev en succé! Förut-
sättningarna för våra elitsatsande 
ungdomar har aldrig varit bättre och 

håller absolut världsklass med tanke på samarbetet med 
Birgittaskolan på gymnasienivå och nya Arenaskolan på 
högstadiet.

LHC Academy integrerar elitsatsningen för de fyra äldsta 
åldersgrupperna U15, U16, j18 och j20. Grupperna har 
sina egna tränare för lagen men i Academy har vi dess-
utom fristående heltidsanställda instruktörsresurser för 
utespelare, målvakter och fysträning. 

Flera företag valde ifjol att särskilt stötta Academy- 
satsningen och vi hoppas att det blir fler. Det medger 
 Linköping möjlighet att dels få upp ännu fler spelare till 
SHL och också att vi kan fortsätta exportera spelare till 
NHL i en takt som nu överstiger en spelare per år de s e-
naste tio åren. 

Parallellt med elitsatsningen inom Academy finns även det 
tidigare traditionella spåret med ungdoms- och juniorlag 
kvar i föreningen. Alla ungdomar som är intresserade av 
ishockey är alltid välkomna att spela med LHC ända upp 
till vuxen ålder.

LHC  Academy

VISA ATT DU OCH DITT FöRETAG ÄR MED I LHC:S UNGDOMSSATSNING!
Att bedriva ungdomshockey medför stora kostnader. Visa ditt aktiva stöd genom att synas med LHC Ungdomshockey! 

du kan även synas i Ljungsbro ishall där ungdomslagen tränar och spelar matcher. Välj mellan:

TidNiNGeN FORWaRd
LHC:s egna magasin med fokus på ungdomsverksamheten. 
Upplaga 4000 ex som distribueras till alla medlemmar och 
samarbetspartners. Finns även tillgänglig på LHC:s verk-
samhetsställen. Utkommer 1-2 ggr per säsong.

lilla UNGdOmSPaKeTeT1
• Annons i tidningen Forward
• Ungdomstavlan
• Annons på LHC:s ungdoms hemsida

PRIS ............................3 995 SEK

maTCHTRöJa
•  Exponering på juniorernas matchtröjor, borta- och hemma

PRIS ........................Enligt Offert

TRÄNiNGSTRöJa
•  Exponering på juniorernas träningströjor

PRIS ........................Enligt Offert

JUNiORPaKeTeT
• LHC juniorsponsor inkl. plats på Sponsortavla i Stångebrohallen och 
Saab Arena, annons i LHC:s matchprogram och tidningen Nedsläpp

PRIS ............................9 000 SEK

STORa UNGdOmSPaKeTeT2
• Sargplats i Stångebrohallen
• Medlemsutskick till alla ungdomsspelare och ungdomsledare
• Annons i tidningen Forward
• Ungdomstavlan
• Annons på LHC:s ungdoms hemsida

PRIS .............................. 9 995 SEK

lJUNGSBRO iSHall4
• Sargplats i Ljungsbro Ishall

PRIS .............................. 2 500 SEK

HUVUdSPONSOR UNGdOm3
• Dräktreklam på LHC:s ca 20 ungdomslag
• Innehåll som Stora Ungdomspaketet

PRIS .......................Enligt Offert.

SaRGReKlam STÅNGeBROHalleN
Med exponering i Stångebro Ishall når ni flera hundratusen besöka-
re varje säsong. Intäkterna från dessa reklamplatser går till LHC:s 
mycket viktiga satsning på dam- och juniorhockeyn. Arenan har en 
kapacitet på ca 4 000 åskådare och här tränar och spelar klubbens ju-
nior- och ungdomslag. En del av A-lagets träningar förläggs också här.

Sargplats......................................................... 7 500 SEK
banderoller ..................................................... 2 500 SEK
Plexiglas .......................................................... 2 500 SEK

UNGdOmSTaVlaN
Ert företagsnamn på sponsortavlor både i Stångebrohallen och 
Ljungsbrohallen, där det tydligt framgår att ditt företag är med i LHC:s 
ungdomssatsning.

lHC UNGdOm WeBBPlaTS
            www.lhc.eu/ungdom

Ungdomshemsidan har över 30 000 besökare varje månad! 
Din logotyp syns på förstasidan i högermarginalen med länk till din 
egen webbplats.

medlemSUTSKiCK

Du erhåller möjlighet till ett utskick per säsong med Ditt erbjudande 
till LHC:s medlemmar via e-post. Det når ca 2 000 medlemmar i LHC.

Erbjudandet skall ge ett mervärde till medlemmarna som inte finns 
tillgängligt för allmänheten. Brevet skickas med LHC som avsändare 
och LHC förbehåller sig rätten att godkänna innehållet.

till alla ungdomsspelare och ungdomsledare
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Konferens

SM-slutspelet • allmänna försäljningsvillkorBEYOND HOCKEY  konferens • LHC network

moms och reklamskatt samt eventuell produktionskostnad tillkommer.

Uppemot 1000 företag samarbetar på ett eller annat sätt med LHC. Detta medför en enorm möjlighet 
för Dig att hitta nya affärs kontakter. Anmäl dig till LHC Network där Du nu kan köpa hela säsongen i ett 
paket. Du köper platsen på företagsnivå så att flera personer i ditt företag kan åtnjuta möjligheten att 

träffa andra företagare under vår lunchträff.

Lunchen äger alltid rum i ett enskilt, anpassat rum i arenan för att Du i lugn och ro skall kunna nätverka. 
Vi kommer att genomföra åtta LHC Network under säsongen 2017/2018 och du betalar för medverkan 
enligt nedan. Vi jobbar med två stående punkter, LHCinfo från någon spännande tränare/spelare/ledare 
i föreningen samt ett gästföretag eller extern föreläsare.

Lunch ingår och en nyhet är att Du får presentera ditt företag på vår LHC Networksida på www.lhc.eu

Varje vardag serveras lunch i Saab Arena med Linköpings största salladsbord, soppa och alltid två varmrätter och vegetariskt alternativ.
Du som samarbetspartner till LHC kan få möjlighet till rabatt för Din personal vid tecknande av lunchkort.
Fråga Din säljrepresentant!

NYHET! Vi serverar Affärslunch i egen lokal från 150 kr per person.
Reservera bord/lokal på 01337 12 00.

PRISER LHC NETWORK Paket om 10 biljetter Per st

För Business Club/Diamond Club/VIP och logeinnehavare 995 SEK 129 SEK
För LHC Samarbetspartners  1495 SEK 179 SEK
För allmänheten, företag som ej är LHCpartner 3995 SEK 495 SEK

KONFERENSPRISER
inkl kaffe/smörgås (fm), kaffe/kaka (em), 

lunchbuffé, konferenslokal inkl projektor

Heldagskonferens:  399 kr/person
Halvdagskonferens:  349 kr/person

LHC Education -teampower 
och healthcare
Inom LHC finns en mängd kunniga personer som kan bidraga till 
Er konferens med föreläsningar inom laganda, hälsa och motion.

Varför inte t ex en föreläsning om Team Building med en av våra 

tränare?

För bokning eller mer information: 
Varmt välkomna att kontakta oss i LHC Kundcenter! 

kundcenter@lhc.eu eller tel 01337 12 00.

Mässor, roadshows och events
I Saab Arena finns utmärkta ytor och möjligheter att visa 
era produkter, ni kan t ex använda foajén eller entrétorget.
Vi har ett antal större lokaler med ljud, bild och teknik, per
fekta att använda vid produktvisningar och mindre mässor.

Saab Arena har allt att erbjuda för en lyckad konferens, 
en unik miljö med ett stort utbud av trevliga lokaler med 
till hörande teknik.
 
Vi kan även hjälpa till med olika sportaktiviteter på 
Stångebro om så önskas och bokar Du konferens match
dag där Du avslutar dagen med att avnjuta en SHLmatch 

så erhåller Du rabatt.

Välkommen att tillbringa dagen 
hos oss i Saab arena

LHC  Network

Dagens lunch
sM-slutspelet
– VÅR AMBITION – DIN FEST!

Under fjorton säsonger har LHC kvalificerat sig tretton gånger för SM-slutspel. I slutspelet intensifieras bevakningen 
från media och matcher blir än mer attraktiva. Det kan vi alla stryka under på efter upplevelserna mot Växjö i våras. 
Därmed ökar också värdet både på exponerings- och representationsprodukterna på ett tydligt sätt. Du har förstås 
företräde till denna fest och för värdet debiterar vi ett slutspelstillägg beroende på hur långt LHC avancerar.
Se nedan.

Slutspelstillägg innebär att klubben debiterar 20% på alla avtal om LHC går vidare till kvartsfinal, ytterligare 20% om LHC går 
till semifinal samt ytterligare 20% vid SM-final. För VIP-kort och Business Club ingår kvartsfinalerna i grundprodukten, därefter 
debiteras 20% för semifinal respektive final. För Diamond Club gäller 10% tillägg för vardera kvart-, semi- och final. 
Reklamskatt 8% på sargplatser, reklamskyltar, annonser och banderoller tillkommer. 20% av det totala beloppet för match-
värdskap beläggs med reklamskatt. Eventuell framtagningskostnad för exponeringsmaterial samt reklamspottar tillkommer

Allmänna
försäljningsvillkor

Avbeställning skall ske skriftligt. Gäller avbeställningen ett 

arrangemang med ett beställningsvärde överstigande 

50 000 SEK gäller fyra veckors avbeställningstid för att inte 

full likvid skall erläggas. För beställningar med ett beställ-

ningsvärde understigande 50 000 SEK gäller att avbeställ-

ning senare än tio veckodagar före arrangemangets första 

dag skall ersättas med 100% av värdet på beställningen. 

Vi hänvisar till Allmänna försäljningsvillkor för 

LHC Event AB, se www.lhc.eu menyval Marknad.

PRIS FRÅN

349  kr/pers
INKL LUNCH,

FIKA & LOKAL
40 oLIMB

KeN aNdRe

Notera i din 
kalender redan nu:

13/9 • 11/10 • 8/11 

13/12 • 10/1 

14/2 • 7/3 

11/4 



Stångebro Ishall • 582 78 Linköping 
info@lhc.eu • www.lhc.eu

Instagram och Twitter: @LHChockey   
Facebook: LHCOfficialPage

Välkommen till vårt Kundcenter. 

Här kan du boka de flesta av våra paket, biljetter,

konferenser och företagsarrangemang i samband med 

match i arenan.

LHC Kundcenter Telefon 013-37 12 00

 E-post kundcenter@lhc.eu

 Fax 013-37 12 89

Daniel Björk jonsson Ida johansson Kim Martin Hasson
biljettansvarig Säljrepresentant Säljrepresentant
013-37 12 93 013-37 12 09 013-37 12 10
daniel.bjork ida.johansson kim.martin

Anders Mäki Fredrik johnson Harald Björk
Klubbdirektör Försäljningschef Säljrepresentant
013-37 11 82 013-37 11 91 013-37 12 15
anders.maki fredrik.johnson harald.bjork

fornamn.efternamn@lhc.eu

LHC Kundcenter

LHC Kontaktpersoner

www.lhc.eu


