
DET ÄR VI SOM ÄR KHK
Tillsammans är vi vinnare!



Sportindustrin är en internationell och snabbväxande 
industri, som genererar enorma intäkter. En av anled-
ningarna är att sportevenemangen har blivit en suverän 
plattform för företag att marknadsföra sina egna varu-
märken, produkter eller tjänster. 

SPONSRING ÄR EN VÄXANDE MARKNADSKANAL

I takt med att mediekanalerna ökar har det blivit svårare 
att sticka ut och synas som företag. Det krävs idag en 
väl genomarbetad strategi och en generös budget för 
att nå ut på en ny marknad. Därför är sponsringen en  
av de mest växande marknadskanalerna för företag. 

Dagens sponsring omsätter mer än traditionell reklam 
på tv och internet. Välkända sportevenemang når en 
stor publik, särskilt när evenemangen sänds i tv eller 
via webb och mobila sändningar. Det innebär att ju fler 
företag som är med och sponsrar, desto fler företags-

människor finns på plats i publiken och framför tv- 
apparaterna. Därför handlar inte modern sponsring  
om att mäta skyltexponering, utan om att inleda och 
behålla relationer med människor, att åstadkomma 
förändringar i folks beteende, att skapa intresse och  
ge en positiv bild av företaget. 

EN PERFEKT PLATS ATT SYNAS PÅ

Ju mer digitaliserat vi lever, desto mer intressant  
blir just riktiga upplevelser. Därför är exempelvis en 
hockeyarena en utmärkt plats att synas på för att  
utveckla sitt nätverk inom företagsvärlden. 

Istället för att se sponsring som välgörenhet eller  
traditionellt medieköp bör man se det som ett strate-
giskt partnerskap. Ett sponsringssamarbete ska vara  
en vinnande affär för båda parter!

Modern sponsring 
är inte en kostnad 
- det är en 
investering!

Ett sponsorsamarbete 
är en vinnande affär

arlskrona HK är en ishockeyklubb som engagerar  
ungdomar, föräldrar, volontärer, fans, publik och inte 

minst våra samarbetspartners inom näringsliv och samhälle. 
Ishockeyn är den största publiksporten i Sverige, som driver de 
största nätverken och ger dig möjlighet att göra affärer, hitta nya 
marknader och samarbetspartners – och se ishockey på världsnivå.

Klubben bildades 2001 och på 15 år har vi tagit oss från div III  
till SHL, Svenska Hockeyligan, den tredje bästa ligan i världen.  
En prestation som är unik inom svensk, ja kanske till och med 
internationell, idrott. 

Karlskrona HK ger ca 450 ungdomar, tjejer och killar, möjlighet  
att bedriva sin favoritsport. Varje kväll är ca 250 ungdomar i gång 
och tränar eller spelar. Vi har också ett damlag som tillsammans 
med vårt A-lag representerar klubben och Karlskrona. 

Näringslivet har starkt bidragit med sitt stöd. Nätverket 
och antalet partners växer ständigt för att idag vara det 
starkaste affärsnätverket i sydöstra Sverige. Vi är inte 
bara en klubb som kan spela ishockey, våra event  
ger dig underhållning, spänning, engagemang och 
möjlighet att göra affärer med våra samarbetspartners 
– vårt nätverk innehåller massor med kompetens!

Vi ses i arenan!

K

Rolf Lindberg, 
Klubbdirektör Karlskrona HK



EXPONERING
I ARENAN

DRÄKTREKLAM 
På matchdräkt

FAST EXPONERING 

SARGREKLAM (A)
Sargreklam tv-sida
Sargreklam publiksida

RESULTATSERVICE 

LED-SKYLTAR UPPGÅNG (L1)
Växlar mellan totalt 12 sekvenser, där varje sekvens  
visas 10–12 sekunder.

LÄKTARUTGÅNG 

LED-SKÄRM

SMALL  
40 st 55 tums LED-skärmar

MEDIUM  
40 st 55 tums LED-skärmar, 8 st LED-skyltar (läktaringång)

LARGE  
40 st 55 tums LED-skärmar, 8 st LED-skyltar (läktaringång), LED-ring

XL  
40 st 55 tums LED-skärmar, 8 st LED-skyltar (läktaringång), LED-ring, mediakub

LED-REKLAM rörlig

POWERPLAY
Presentera Powerplay – 5 sekunders spot i samband med varje 
KHK Powerplay

led-reklam fast

BOXPLAY
Presentera Boxplay – 5 sekunders spot i samband med varje 
KHK Boxplay

DAGENS PUBLIKSIFFRA
Presentera dagens publiksiffra

MATCHPUCK
Presentera dagens matchpuck

UTRYMNINGSJINGEL 
Presentera utrymningsjingel inför match

WEBB 
Webbsponsor

MEDIA

UTVISNINGSBÅS INSIDA

LED-SKYLTAR UPPGÅNG (L2)
Växlar mellan totalt 12 sekvenser, där varje sekvens  
visas 10–12 sekunder. Mycket bra tv-exponering.

SKYLTREKLAM

SPELARKÖP (VEPA)
FÖRSTA MÅLSKYTT
Presentera matchens första KHK-målskytt

KHKTV
Presentera inslagen

KHK RAW 
Presentera inslagen

KHK APP
App-partner
Säsongens matchpaket



BronsPartner

MATCH
WIP nätverk, matchvärd, signerad matchtröja, 
lösbiljettpott (30 sittplatser/säsong), partner-
tavla, diplom

EXPONERING
Sargskylt, spelarköp, väggskylt, partnertavla, 
diplom

NÄTVERK
WIP nätverk, Arena Blekinge, väggskylt, 
partnertavla, diplom

NÄTVERK/EXPONERING
WIP nätverk, sargskylt (företagssida), 
partnertavla, diplom

SilverPartner

ALTERNATIV 1
WIP Nätverk, sargskylt (tv-sida), partnertavla, 
diplom 

ALTERNATIV 2
WIP Nätverk, Arena Blekinge, LED Large, 
partnertavla, diplom, partnermiddag

GuldPartner

ALTERNATIV 1

WIP Nätverk, Arena Blekinge, sargskylt (tv-sida), 

LED Large, signerad matchtröja, lösbiljettpott 

(20 sittplatser/säsong), partnertavla, diplom, 

partnermiddag

ALTERNATIV 2
WIP Nätverket, sargskylt (tv-sida), LED XL, 
partnertavla, diplom, partnermiddag

Huvudpartner

För företag som ser Karlskrona Hockeyklubb 
som en naturlig partner och som har ett behov 
av att stärka sitt varumärke lokalt, regionalt 
samt nationellt. 

VÅRA PAKET 
MATCHAR
ALLA

Matchvärdspaket
Kvällens match är er! Som matchvärd har ni  
möjlighet att profilera er på ett sätt som inte undgår 
någon besökare. Ni bjuder kunder eller anställda 
på en trevlig kväll i ett VIP-rum för 10 personer dit 
tränaren exklusivt kommer och berättar om kvällens 
match.

I paketet ingår: VIP-rum med konferensutrustning |
Tränarbesök före match | Middagsbuffé, måltidsdryck, 
kaffe, kaka | Matchprogram | Sittplats | En tavla med 
kort på laget som lagkaptenen lämnar över innan 
matchstart | Speakerreklam | Exponering i media   - 
kuben och i vår entré – här når ni ca 6 000 besökare | 
Logotyp på matchprogrammets mittuppslag | Logotyp 
i matchannons i dagspress | Utse matchens lirare i  
varje lag | Event – vi skräddarsyr ett dagsevent efter  
era önskemål. Vill ni ha en rundvandring på arenan  
går det självklart att lösa.

Event
Vi skräddarsyr ett dagsevent efter era önskemål. 

I och med Karlskrona HK:s avancemang till SHL, har klubben valt att fördjupa sitt arbete inom hållbarhet. Detta  
kommer att ske inom fem större områden; miljö, CSR-projekt, friskvård, ledarskap och teknik. Genom att driva 
CSR-projekt vill Karlskrona HK ta ett samhällsansvar, vara bra förebilder för våra barn, ungdomar och övriga som  
kommer i kontakt med klubben. Vi vill på detta sätt bidra till att skapa ett bättre samhälle, med hållbar integration, 
miljö, utbildning och jämställdhet. Klubben vill även inspirera, stödja och hjälpa barn som lever i den region där vi 
verkar och som på något vis har drabbats av svårigheter i livet.

VI TROR PÅ HÅLLBAR hockey

restaurang 
plan två
I Restaurang Plan Två i ABB Arena Karlskrona serverar vi 
hundratals gäster varje hemmamatch och vi sätter dig 
som gäst i fokus. Detta är valet för dig som vill represen-
tera under lättsamma former, men ändå få den bästa 
servicen och upplevelsen. Boka via epost: boka@khk.se 

eller via telefon 0708-17 77 45.

Företagshockey
Upplev känslan att vara på isen! Spela match mot kunder 
eller personal och avsluta med en gemensam middag 
innan kvällens SHL-match. 

I paketet ingår: Istid med domare | Utrustning (ej skridskor, 
underställ, handduk) | Middagsbuffé.

Konferens
Under matchdagarna är pulsen hög i ABB Arena 
Karlskrona. Nyttja stämningen och samla dina kunder 
eller samarbetspartners för en konferens. Ni avrundar  
ert möte med middag och match.

KHK-logen
Hyr vår eventloge och få en extraordinär hockey-
upplevelse ! Logen är för det större sällskapet, upp till 
40 personer. I vår eventloge både äter och upplever  
ni hockey på första parkett. Nyttja stämningen och  
samla dina kunder eller samarbetspartners i logen ett  
par timmar innan match för att sedan avsluta med en 
måltid och SHL-hockey. Kontakta oss för offert.

Audio Video-logen
Den perfekta logen för representation för 10 gäster. 
50” TV med presentationsmöjligheter innan match. 

I paketet ingår: Tvårätters middag för 10 personer | 
Logebiljett | Exponering på mediakuben vid tre tillfällen
per match med tillhörande presentation av speakern.



Mjällby AIF och Karlskrona HK vill knyta samman länets 
föreningar och företag så att vi tillsammans kan sätta 
Blekinge på kartan. Därför har vi startat nätverket Arena 
Blekinge. Genom det vill vi bidra till ett framgångsrikt 
näringsliv och ett blomstrande idrottsliv som skapar  
mening och sysselsättning för våra barn och ungdomar. 

En viktig del i det är att lyfta blicken från den traditio-
nella marknadsföringen som enbart stärker det egna 
varumärket. Istället vill vi se vad vi kan göra som en god 
samhällsaktör och för att bidra mer till affärsnyttan för  
de företag vi samarbetar med. 

Arena Blekinge KHK WIP

Karlskrona HK driver idag ett av sydöstra Sveriges 
starkaste affärsnätverk med 94 medlemsföretag. 

Företagsträffarna sker varje fredag mellan kl 12:00-13:00 
från september till april varje år. Olika aktiviteter hålls 
kontinuerligt och varje vecka får ett till två företag 
chansen att presentera sin verksamhet. För att öka
 interaktiviteten är det bordsplacering för medlems-
företagen. 

I medlemskapet ingår även fria konferensutrymmen  
i olika storlekar från 10 till 100 personer. Access ges  
även till KHK Wip lounge under match. 

genom våra 
affärsnätverk
SÄTTER VI BLEKINGE
PÅ KARTAN!

CARL-JOHAN HÖÖK
Karlskrona HK Sales
calle.hook@khk.se
Tel 0702-11 76 76

MAGNUS KARLSSON
Karlskrona HK Sales
magnus.karlsson@khk.se
Tel 0708-17 77 70

Kontakt

KARLSKRONA HOCKEYKLUBB
Abb Arena Karlskrona
Arenavägen 19, 371 55 Karlskrona
Tel 0723-12 20 45, kansli@khk.se


