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NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE!
Vilket tryck, vilken stämning, vilka insatser!

Efter att ha avslutat ett enormt spännande och framgångsrikt slutspel så 
summerar vi säsongen 2016-2017 som en succé.

- en succé sportsligt
- en succé medialt
- en succé utvecklingsmässigt

Vi utvecklar kontinuerligt verksamheten, från skridskoskolan till A-laget, 
där vi steg för steg vill bli lite bättre. Ett damlag och tjejverksamhet har 
tagit sina första steg där ambitionerna och viljan är lika hög som i den 
resterande verksamheten.

Ibland får jag nypa mig själv i armen när jag inser vilken resa vi gjort 
under de senaste fem säsongerna. Klubben har tagit enorma kliv och 
är definitivt på rätt väg. Vi hade aldrig klarat det utan våra partners och 
fans och ser fram emot att tillsammans med er fortsätta att kontinuerligt 
utveckla hela klubbens verksamhet - långsiktigt och tålmodigt.

Det är med glädje och tillförsikt jag hälsar er välkomna till säsongen 
2017-2018.

Patrik Sylvegård
VD/Sportchef

VÅR VISION
Malmö Redhawks vill på samtliga plan erbjuda Sveriges bästa hockey-
upplevelse för alla.
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VÅR FÖRENINGSKULTUR
SHL är en av världens bästa hockeyligor och konkurrensen på isen är sten-
hård. Inget lämnas åt slumpen vilket också innebär att Malmö Redhawks 
som hockeyklubb blir mer och mer professionell - sportsligt, organisatoriskt 
och affärsmässigt. Föreningsandan är dock kärnan i vår organisationskultur 
och i vardagen finner vi vägledning i våra värdeord:

Hjärta, Kvalitet och Stolthet

Tre korta men tydliga ord som ska genomsyra allt vi gör!

MER ÄN HOCKEY
Malmö Redhawks är en viktig del i regionens idrottsliv och har som starkt 
idrottsvarumärke unika möjligheter att bidra positivt på och utanför idrottens 
arena. Vi vill dela med oss av idrottens och ishockeyns positiva kraft och i 
takt med att vi utvecklas så växer också våra möjligheter. 

Förutom vårt stora engagemang i ungdomsidrotten har vi de senaste sä-
songerna fokuserat på insamlingar till förmån för etablerade välgörenhetsor-
ganisationer som till exempel BRIS, Rosa Bandet, Barncancerfonden, Team 
Rynkeby och Movember. Totalt har Malmö Redhawks under denna period 
lyckats samla in över en miljon kronor. 

Vi är stolta över detta men vill utveckla vårt engagemang ytterligare och 
tillsammans med våra samarbetspartners skapa många positiva mervärden 
i regionen.

HISTORIK
Under många år bedrevs hockeyverksamheten som en del av Malmö FF. 
1972 beslutades att grunda Malmö Ishockeyförening, MIF, som en självstän-
dig förening. De kommande decennierna spelade vi i Division 1 och 2, men 
under 80-talets andra hälft påbörjades satsningen som skulle ta klubben till 
högsta nivå.

1972 – Klubben grundas
1990 – Avancemang till Elitserien
1992 – SM-guld
1993 – Europaguld
1994 – SMuld
2014 – Vinner serien och kommer 4:a i Kvalserien
            Elitlag i alla juniorserier (gäller fortfarande), regerande U16-mästare
2015 – Avancemang till SHL 
2017 – Semifinal SM-slutspelet



REDHAWKS UNGDOM
GLÄDJE 

TRYGGHET
GEMENSKAP



8 9

REDHAWKS UNGDOM
Malmö Redhawks välmående förknippas oftast med de sportsliga resulta-
ten för vårt A-lag. Men Malmö Redhawks är mycket mer än så. Under A-la-
get bedrivs en ungdomsverksamhet från skridskoskola upp till J20 Supe-
relit inklusive ett damlag. När du ingår partnerskap med Malmö Redhawks, 
blir du även partner med vår ungdomssektion. Malmö Redhawks ung-
domssida är en viktig del i Malmö kommuns satsningar på ungdomsidrott 
och vi vill vara en verksamhet som är en del av ungdomarnas vardag.

Allt börjar i vår skridskoskola där antalet barn ökar stadigt. Vi arbetar för att 
tålmodigt och långsiktigt utveckla barn- och ungdomsverksamheten och 
även om vi idag har en respekterad och mycket väl fungerande verksam-
het så är vår strävan att ständigt utvecklas och ta nya kliv.

Glädje, trygghet och gemenskap genomsyrar barn- och ungdomsverk-
samheten - en verksamhet där alla får vara med. Från U16 och uppåt 
är satsningen mer elitmässig och lagen tillhör toppskiktet i Sverige i sina 
respektive åldersklasser. Hockeygymnasiet är navet för elitjuniorerna och 
den gångna säsongen vann J20 hela grundserien - för första gången i 
klubbens historia. 

FLEST EGNA PRODUKTER - MEN OCKSÅ ANNAT
Att vara en del av Malmö Redhawks ungdomsverksamhet innebär inte 
bara att spela ishockey. Lärdomar som ansvar, samarbete, vänskap och 
en sund livsstil är minst lika viktiga som att någon dag, kanske få chan-
sen att skrinna in i en fullsatt Malmö Arena. Detta ger nya fokusområden i 
ungdomsutbildningen, som kan erbjuda ungdomarna positiva mervärden 
långt fram i livet. Våra ledare har en enormt viktig del i detta arbete och 
vi kan med stolthet säga att det genom hela ungdomsverksamheten finns 
många erfarna hockeyhjältar som med sitt engagemang och sina sunda 
värderingar leder den vardagliga verksamheten framåt.

Vi vill skapa en miljö som gör våra ungdomar ambitiösa, målmedvetna och 
ansvarsfulla. Detta hjälper dem att utvecklas som hockeyspelare och den 
gångna säsongen hade vi elva A-lagsspelare från vår ungdomsverksam-
het och åtta juniorer som fick känna på hetluften i A-laget.

Det är flest egna produkter i SHL - det är vi väldigt, väldigt stolta över.

REDHAWKS TJEJ- & DAM
Idrott ska vara för alla och så även ishockey. Idag är ishockeyn dominerad 
av killar, både i Malmö Redhawks och i övriga hockeysverige. Vi vill vara 
en förening som erbjuder ett kul, meningsfullt och utvecklande idrottande 
för både killar och tjejer och tar en aktiv roll i utvecklingen av tjej- & dam-
hockeyn.

Satsningen är långsiktig och det finns stora ambitioner. Vi är glada och 
stolta över vår Tjejskridskoskola och att ha Malmö Redhawks Damlag i 
seriespel. Mer kommer, var så säkra!



UNIKA MERVÄRDEN
EXPONERING

RESPRESENTATION
NÄTVERKANDE
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UPPLEVELSEN
Du som företagare har många olika anledningar till att vara en del av Malmö 
Redhawks. Nätverkande, exponering och representation är alla värdefulla 
delar av vårt samarbete med er. När du är partner till Malmö Redhawks blir 
du en del av hela vår upplevelse. Allt ifrån maten du äter inför matchen till 
matcharrangemanget och känslorna i ett kokande Malmö Arena när vi täv-
lar i en av världens bästa hockeyligor. Att gå på Redhawks hemmamatcher 
är inte bara att njuta av fantastisk hockeyunderhållning, det är också en 
upplevelse för dig, kunderna, de anställda och hela familjen.

VÄLDIGT NÖJDA PARTNERS
Alla våra partners är viktiga och vårt mål är att alltid ha nöjda kunder och 
partners. För att säkerställa att vi når detta mål så skickar vi årligen ut en-
käter där våra partners ger oss feedback som både bekräftar vad vi gör bra 
men som också lär oss vad vi kan förbättra.

Resultaten vi fått från enkäterna är att 
• 95% av våra partners är nöjda (80% är mycket nöjda) och tycker att vi 

uppfyller deras förväntningar
• 97% skulle rekommendera andra företag att vara en del av Malmö 

Redhawks.

REPRESENTATION
Tillsammans med Malmö Arena är Malmö Redhawks mycket flexibla och 
kan erbjuda dig som företagare eller privatperson event i alla storleks-
klasser. Det kan vara allt ifrån ett kundevent, styrelsemöte eller en pri-
vat högtidsstund i loge med 3-rätters middag och hockeymatch till ett hel-
dagsevent för hundratals personer med buffémiddag där ni ser matchen 
tillsammans från läktaren.

Idrotten är magisk och ishockeyns karaktär skapar känslor som är lätta att 
ryckas med av. Detta ger dig och dina gäster unika upplevelser som ska-
par gemensamma minnen och stärker era relationer. 

REPRESENTATION EXPONERING NÄTVERKANDE
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EXPONERING
Malmö Redhawks är ett av Sveriges starkaste sportvarumärken och erbjud-
er unika möjligheter att exponera er verksamhet och ert varumärke. Vi har 
många olika exponeringsplattformar - allt från dräktreklam och arenaexpone-
ring till synbarhet i våra sociala medier. Den intensiva mediebevakningen av 
SHL är mycket positiv och ger din verksamhet fantastiska möjligheter.

NÄTVERKET
Från partnernivå Guld och uppåt, eller om du som Silverpartner köper till det-
ta, blir ditt företag medlem i Malmö Redhawks Nätverk. Syftet med detta Nät-
verk är att skapa nya affärskontakter samtidigt som man delar ett gemensamt 
intresse för ishockeyn. 94% av medlemmarna i Malmö Redhawks Nätverk 
säger att man under säsongen fick nya affärskontakter genom Nätverket som 
skulle vara till nytta för framtiden och detta är vi också mycket stolta över. Mal-
mö Redhawks vill vara ett nav för företag som vill träffas och knyta kontakter 
vilket vi enligt undersökningarna också är.

MALMÖ ARENA
Malmö Redhawks kan tillsammans med Malmö Arena erbjuda möjligheter 
och alternativ som få hockeyklubbar i Sverige kan matcha.

Malmö Arena är en modern multiarena som invigdes 2008. Sedan dess har 
Arenan stått som värd för konserter, galor, Eurovision Song Contest, JVM i 
ishockey och inte minst som hemmaborg för Malmö Redhawks.

Publikkapacitet:   12 200 personer
Loger:    72 st
Restaurang- och barplatser: 3 250 st
Antal evenemang per år: 120 st

Enkelt att ta sig till/från Köpenhamns flygplats och Malmö Centrum med tåg.

Hyllie
Hela Hyllie som stadsdel växer och flödet av människor är enormt tack vare 
tågstation, nya arbetsplatser och självklart köpcentret Emporia. Även bostä-
der byggs på området och enligt stadsplanen kommer närområdet runt Mal-
mö Arena att inhysa 10 000 boende inom en snar framtid. Företag i Hyllie er-
bjuder tillsammans med Malmö Redhawks otroliga möjligheter - upplevelser, 
konferens, hotell, restauranger, mässhallar, mm.



MALMÖ REDHAWKS & SHL
MEDIA

KÄNSLOR
MERVÄRDEN
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STARKT VARUMÄRKE
Varje år genomför Sport & Affärer en undersökning om vilka idrottsklub-
bar svenskarna anser har starkast varumärke. Malmö Redhawks är ny 
på listan sedan ett år tillbaka och intar en 12:e plats bland topplagen i alla 
idrotter 2017.

En stor anledning till denna uppgång är att Redhawks är en del i ett annat 
starkt varumärke, SHL, de 14 SHL-klubbarnas gemensamma varumärke. 

STÖRST RÄCKVIDD OCH FLEST INSLAG I MEDIA
Tillsammans med Allsvenskan i fotboll totaldominerar SHL de svenska rät-
tigheterna avseende både räckvidd och inslagstider i media.

Det finns ett mycket stort intresse att följa Malmö Redhawks och SHL och 
våra matcher bevakas därför alltid av Sydsvenskan, Kvällsposten, TT, 
Sportbladet, C More och P4. Vi har även en mycket god räckvidd i TV, 
exempelvis når vi i snitt 250 000 tittare vid varje match.

REDHAWKS SOCIALA MEDIER
Att sociala medier är på framfart kommer förmodligen inte som någon ny-
het. Vad som är glädjande för Malmö Redhawks är att våra egna kanaler 
digitalt och i sociala medier växer i en rasande fart.

App:    16 000 användare
Hemsida:   20 000 unika besökare samt 80 000 sidvisningar  
   i veckan
Web-TV:   960 000 visningar av klipp som lagts ut på 
   sociala medier under föregående säsong 
   (klipp som rullat mer än 10 sek)
Facebook:   25 000 följare
Instagram:  11 300 följare
Twitter:    4 500 följare

HÖGT PUBLIKSNITT
Malmö Redhawks har ett högt publiksnitt på hemmamatcherna i Malmö 
Arena. Den gångna säsongen slutade publiksnittet på 7319 besökare per 
match inklusive slutspelet. Siffran befäster Malmö Redhawks som en av 
SHL:s mest framgångsrika publikdragare. Dessutom hamnar laget på topp 
11 i Publikbarometern som mäter samtliga idrotter i landet.

Totalt hade Malmö Redhawks mer än 234 000 besökare på sina hemma-
matcher under säsongen 2016-2017.



PARTNERPAKET
VARIERADE LÖSNINGAR

SKRÄDDARSYTT
DU VÄLJER!
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BRONSPARTNER

Biljetter:

Representation:

Exponering:

Event:

Övrigt:

Pris:

2 säsongskort inklusive eventuellt slutspel eller pott 
på 60 matchbiljetter att avropa

Pott om 20 matchbuffé att avropa i Percys Restau-
rang & Bar    

Företagslogga på malmoredhawks.com
Rättighet att använda Malmö Redhawks logga i 
egen marknadsföring efter godkännande

Kick off med laget inför säsongsstart
Inbjudan till 2 affärsluncher  

Nyhetsmail  

30 000 kr

SILVERPARTNER

Biljetter:

Representation:

Fri aktivering:

Exponering:

Event:

Övrigt:

Pris:

Affärer:

4 säsongskort inklusive eventuellt slutspel eller pott 
på 120 matchbiljetter att avropa

Pott om 40 matchbuffé att avropa i Percys Restau-
rang & Bar

Valfri reklam/event för 20 000 kr

Företagsnamn i Redhawks App
Företagslogga på malmoredhawks.com
Rättighet att använda Malmö Redhawks logga i 
egen marknadsföring efter godkännande 

Kick off med laget inför säsongsstart
Inbjudan till 2 affärsluncher  

Nyhetsmail
  
75 000 kr

Möjlighet att för 75 000 kr köpa till medlemskap i 
Redhawks Nätverk (exklusive Nätverksresa) – se 
sidan 32
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GULDPARTNER

Biljetter:

Representation:

Fri aktivering:

Exponering:

Event:

Affärer:

Övrigt:

Pris:

4 säsongskort inklusive eventuellt slutspel eller pott 
på 120 matchbiljetter att avropa

Pott på 80 matchbuffé att avropa i Percys Restau-
rang & Bar

Valfri reklam/event för 60 000 kr

Företagsnamn i Redhawks App    
Företagslogga på malmoredhawks.com
Rättighet att använda Malmö Redhawks logga samt 
nätverkslogga i egen marknadsföring efter godkän-
nande     

Kick off med laget inför säsongsstart
Inbjudan till 2 affärsluncher

Medlemskap i Redhawks Nätverk – se sidan 32 
 
Nyhetsmail

200 000 kr 

PLATINAPARTNER

Biljetter:

Representation:

Fri aktivering:

Exponering:

Event:

Affärer:

Övrigt:

Pris:

6 säsongskort inklusive eventuellt slutspel eller pott 
på 180 matchbiljetter att avropa

Pott på 120 matchbuffé att avropa i Percys Restau-
rang & Bar

Valfri reklam/event för 150 000 kr

Företagsnamn i Redhawks App    
Företagslogga på malmoredhawks.com
Rättighet att använda Malmö Redhawks logga samt 
nätverkslogga i egen marknadsföring efter godkän-
nande

Kick off med laget inför säsongsstart
Inbjudan till 2 affärsluncher

Medlemskap i Redhawks Nätverk – se sidan 32       
Medlemskap i Redhawks VD Nätverk – se sidan 33 

Nyhetsmail

350 000 kr
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HUVUDPARTNER

Biljetter:

Representation:

Fri aktivering:

Exponering:

Event:

Affärer:

Övrigt:

Pris:

6 säsongskort inklusive eventuellt slutspel eller pott 
på 180 matchbiljetter att avropa

Fast bord med matchbuffé för 6 personer vid gund-
seriematcher eller pott på 180 matchbuffé att avropa 
i Percys Restaurang & Bar

Valfri reklam/event för 600 000 kr

Samexponering vid Redhawks annonsering 
Företagslogga i Redhawks App
Företagslogga på malmoredhawks.com
Rättighet att använda Malmö Redhawks logga samt 
nätverkslogga i egen marknadsföring efter godkän-
nande

Kick off med laget inför säsongsstart
Inbjudan till 2 affärsluncher

Medlemskap i Redhawks Nätverk – se sidan 32
Medlemskap i Redhawks VD Nätverk – se sidan 33  
  
Nyhetsmail
1 parkeringskort, gäller matchdagar i Arenagara-
get 

850 000 kr

MATCHBUFFÉ
Percys Restaurang & Bar abonneras av Malmö Redhawks 
Partners och vi välkomnar våra partners från nivå Brons och 
uppåt som har bokat bord för den aktuella matchen. Här får ni 
förutom god mat i en trevlig miljö även den senaste informa-
tionen från tränarstaben samt en möljighet att bygga relationer 
med era gäster och andra partners.

Maten som ingår i partnerpaketen är en 2-rätters matchbuffé 
inklusive kaffe. Maten måste bokas senast två vardagar innan 
matchdag. Bokning sker via en inloggning på: 

www.malmoredhawks.com/matbokning

När den matpott som ingår i ert paket är förbrukad kan ni köpa 
till en ny pott med valfritt antal matchbufféer á 500 kr. 
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BALKONG- & BARPLATSPARTNER

Biljetter:

Representation:

Fri aktivering:

Exponering:

Event:

Övrigt:

Pris:

Affärer:

4 säsongskort vid eget balkongbord inklusive even-
tuellt slutspel

Matchbuffé vid samtliga hemmamatcher

Valfri reklam/event för 40 000 kr

Företagslogga i Redhawks App     
Företagslogga på malmoredhawks.com
Rättighet att använda Malmö Redhawks logga i 
egen marknadsföring efter godkännande

Kick off med laget inför säsongsstart
Inbjudan till 2 affärsluncher

Nyhetsmail

180 000 kr 

Möjlighet att för 50 000 kr köpa till medlemskap i 
Redhawks Nätverk – se sidan 32 

Balkongen och barplatserna i Percys Restaurang & Bar är Arenans bästa 
platser, där ni äter er middag och sedan kan sitta kvar och följa matchen.  
Matchbuffé ingår varje match och ni förfogar antingen över ett eget bord 
med 4 platser eller 2-4 barstolar.

BALKONGBORD - 4 PLATSER
Biljetter:

Representation:

Fri aktivering:

Exponering:

Event:

Övrigt:

Pris:

Affärer:

2 alt. 4 säsongskort vid ena barplatser inklusive even-
tuellt slutspel   

Matchbuffé vid samtliga hemmamatcher

Valfri reklam/event för 20 000 kr alt. 40 000 kr

Företagslogga i Redhawks App
Företagslogga på malmoredhawks.com
Rättighet att använda Malmö Redhawks logga i egen 
marknadsföring efter godkännande. 

Kick off med laget inför säsongsstart
Inbjudan till 2 affärsluncher  

Nyhetsmail

90 000 kr / 180 000 kr 

Möjlighet att köpa till medlemskap i Redhawks Nätverk 
– se sidan 32
Vid 2 barplatser 75 000 kr (exklusive Nätverksresa)
Vid 4 barplatser 50 000 kr

BARPLATSER - 2/4 PLATSER



REDHAWKS NÄTVERK
UTVECKLA DINA AFFÄRER 

TILLSAMMANS MED
MALMÖ REDHAWKS! 
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REDHAWKS NÄTVERK*

Kontakt:

Exponering:

Nätverksresa^:

Golf:

Företagshockey:

Matchresa:

Aktiviteter:

Presentation:

Samhälle:

Kollektion:

Övrigt:

Eventbokning:

Tillgång till Nätverkets medlemsmatrikel 

Företagsnamn exponerat på LED-skärm under periodpaus 
(A-Ö).

Deltagande med 1 plats vid Redhawks årliga Nätverksresa.
Med seminarium, grupparbeten och föreläsningar. Vi skapar 
affärsmöten och bygger relationer mellan medlemsföretagen

Inbjudan till Redhawks årliga Nätverksgolf
Möjlighet att boka Redhawks 4-boll på Bokskogens banor

Inbjudan till Redhawks årliga Nätverkshockey

Inbjudan att deltaga vid utvald bortamatch

Inbjudan till frukostträff en gång per månad (sept-maj)
Inbjudan till lunchträff med mindre grupp ur Nätverket
Inbjudan till Redhawks träffar planerade under säsong

Möjlighet att arrangera företagsträff på ert företag

Engagemang i Malmö Redhawks samhälls- och ungdoms-
projekt

Speciellt framtagen halsduk, pin, bildekal samt nätverkspla-
kett för medlemsföretagen

Möjlighet att disponera spelare till egna marknadsaktiviteter

Förtur till övrig biljettbokning på Malmö Arena

*Ingår för er som blir minst Guldpartner
^Ingår ej för Silverpartner med tillägg Redhawks Nätverk

En medlemsklubb där vi träffas under trevliga former 
med fokus på B2B. Medlemmarna är aktiva och främjar 
affärer mellan företagen. Vårt mål är att skapa det mest 
framgångsrika affärsnätverket i Skåne.

REDHAWKS VD-NÄTVERK*

Resa:

Aktiviteter:

Matchresa:

Kollektion:

Deltagande vid Redhawks årliga VD-resa
Inspirationsresa innehållande seminarium, föreläsningar 
samt affärsmöten

Inbjudan vid 4 tillfällen under säsong till specifika aktiviteter 
för VD-nätverket

2 fria platser vid matchresor med charterflyg (begränsat 
antal per match)

Klubbkavaj med nätverksemblem

*Ingår för er som blir minst Platinapartner

En exklusiv medlemsklubb där medlemskapet är personligt.

LADYHAWKS NÄTVERK

Partnernivå:

Aktiviteter:

Pris:

Gäller endast för företag som köpt ett bronspaket eller 
större.

4 st nätverksträffar under säsong i loge med föreläsare med 
enklare förtäring.
Avslutningsträff
Kontaktuppgifter till alla inom Ladyhawks Nätverk.

5 000 per person

En medlemsklubb enbart för kvinnor där medlem-
skapet är personligt



EVENT & EXPONERING
KUND- OCH PERSONALVÅRD

VARUMÄRKESBYGGANDE
PROMOTIONS
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LOGER

Grundserien:
Rögle:
Slutspel:
Hela säsongen:

15 pers  18 pers  34 pers
10 000 kr  15 000 kr  20 000 kr
15 000 kr  20 000 kr  30 000 kr
15 000 kr  20 000 kr  30 000 kr
200 000 kr  300 000 kr  400 000 kr

Hyr loge i samband med match eller för hela säsongen och skapa ett eget eve-
nemang för kunder eller personal med plats för 15-34 personer. Priserna nedan 
gäller för dig som är partner till Malmö Redhawks.

LOGEPARTNER

Exponering:

Event:

Affärer:

Övrigt:

Pris:

Valfri reklam/event för 60 000 kr
Företagsnamn exponerat i Redhawks App
Företagslogga på malmoredhawks.com
Rättighet att använda Malmö Redhawks logga samt nät-
verkslogga i egen marknadsföring efter godkännande

Kick off med laget inför säsongsstart
Inbjudan till 2 affärsluncher

Medlemskap i Redhawks Nätverk – se sidan 32

Nyhetsmail

100 000 kr

För dig som äger eller hyr loge hela säsongen kan vi erbjuda ett paket med 
följande innehåll:
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MATCHVÄRD
Ta hand om era kunder samtidigt som ni ”äger matchen”.

• 34 matchbiljetter i egen loge
• Exklusivt besök av tränare i logen före matchen
• Unik upplevelse och exponering: vid matchstart får ni ta emot en signe-  
   rad matchtröja av lagkaptenen på isen
• Ni utser och delar ut pris på isen till "Matchens lirare”
• Logga på mediakuben samt speakerpresentation
• Samexponering i matchannons
• Flaggor på Arenatorget
• Möjlighet till aktivering i Arenan
• Logga i Redhawks App

Pris: 40 000 kr (Rögle: 50 000 kr)

FÖRETAGSHOCKEY
Mycket uppskattat event där ni blir hockeystjärnor för en dag.

• 22 spelare
• 34 matchbiljetter i egen loge
• Fullständig utrustning
• 3x15 minuters match
• Huvuddomare
• Line up/Nationalsång
• Lagfoto på mediakuben samt speakerpresentation

Pris: 40 000 kr (Rögle: 50 000 kr)

KONSUMENTPARTNER
Nå publiken med era produkter eller kampanjerbjudanden samtidigt som 
ni njuter av matchen från er egen loge. Perfekt t ex som lanseringsevent 
och vi hjälper er gärna med tips och idéer.

• 15 matchbiljetter i egen loge
• Möjlighet till reklamblad på stolar
• Logga på mediakuben
• Utställningsyta i foajén för demonstration, utdelning av varuprov, etc

Pris: 20 000 kr (Rögle: 30 000 kr)

UTSTÄLLARE FOAJÉ
Möjlighet att aktivera ert varumärke och produkter/tjänster genom en 
monteryta 3x5m i foajé

Pris: 5 000 kr (Rögle 10 000kr)
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FAST EXPONERING
Ditt varumärke i fast exponering i arenarummet tillsammans med två av 
landets starkaste sportvarumärken, SHL & Malmö Redhawks. 

SARGREKLAM
Här syns ni i händelsernas centrum, från läktaren och i medias rapporte-
ring. Sargskylten är 3 x 1 m, förutom platser 25 & 52 vilka är 2 x 1 m.

              Malmö Arena        Rosengårds Ishall
Konsumentsida (röd)    60 000 kr       -
TV-sida (grön)    110 000 kr  10 000 kr
Blålinje      75 000 kr    7 500 kr 
Rödlinje     75 000 kr     7 500 kr
Plexiglas kortsida (varannan) 150 000 kr       -
Plexiglas utvisningsbås  150 000 kr       -
Plexiglas spelarbås  250 000 kr       -
Väggskylt ca 3 x 1,75 m            -    10 000 kr

ÖVRIG EXPONERING
Unika möjligheter till exponering.
Pucknäten    175 000 kr
Ismaskin    200 000 kr
Annons – Pappersbiljett    25 000 kr
Annons – E-biljett (750x372)   15 000 kr
Annons – E-biljett (750x614)    25 000 kr

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

3
2
1

20
21
22

54
53
52
51
50

48
47

23
24
25
26
27

29
30

49 28

Nyhet: Nu kan du även expo-nera ditt varumärke tillsammans med Redhawks Ungdom och Dam.
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RÖRLIG EXPONERING
Ditt varumärke i rörlig exponering i arenarummet tillsammans med ett av 
landets starkaste sportvarumärken.

LED-SKÄRM:  300m
300 meter med ditt budskap.

 - 5 sekunders reklam, minst en gång per period   20 000 kr

LED-SKÄRM: Läktarentréer
Logga på ledskärmar vid 20 st läktarentréer.

 - 10 sekunders reklam, minst tre gånger per period  50 000 kr

LED-SKÄRM: TV
Budskap på ledskärmar vid sargkant under hela perioden.

 - 20 sekunders reklam, minst fem gånger per period 150 000 kr

MEDIAKUB
Reklamfilm i paus 20 sekunder      50 000 kr

DIGITAL EXPONERING
Ditt varumärke tillsammans med ett av landets starkaste sportvarumärken 
direkt i skärmen.

HEMSIDA
Banner – Liten        15 000 kr
Banner – Stor        30 000 kr

REDHAWKS WEB-TV*
Web-TV presentatör (4 st.)      30 000 kr

SOCIALA MEDIER
Sponsring/annons i sociala medier    Enligt offert

REDHAWKS APP
Annons på startsida (4 st.)      25 000 kr
”Rullande” logga på menysida      10 000 kr

*Exklusive Game day live & Facebook live

MATCHPRESENTATÖR
Ditt varumärke presenteras i samband med specifik evenemangs- eller 
matchhändelse i arenarummet tillsammans med ett av landets starkaste 
sportvarumärken.

Spelarpresentation     20 000 kr/spelare
Time out      25 000 kr
Game day live-studion (5 st)    50 000 kr
Matchpucken      50 000 kr
Första målskytt      50 000 kr
Laguppställningen     50 000 kr
Publiksiffran      50 000 kr
Nästa hemmamatch     50 000 kr
Kiss cam      50 000 kr
Utlottning med konferencier    50 000 kr
Livetabellen      50 000 kr
Mest istid i matchen     50 000 kr
Flest skott på mål     50 000 kr
Lineup       80 000 kr
Boxplay       80 000 kr
Namnpartner familjeläktare              100 000 kr
Powerplay                120 000 kr
Aktuella resultat övriga matcher              150 000 kr
Powerbreak                150 000 kr 
Mål                 175 000 kr
50/50-lotteriet                250 000 kr
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DRÄKTREKLAM
För er som vill vara i centrum varje byte, varje match, både hemma och borta.
Ni kommer synas frekvent i TV och tidningar, inte bara under matchen, utan 
också vid intervjuer och reportage.

                    A-lag          Ungdomslag^
Hjälm:   Ovansida    100 000 kr      -
  Baksida    100 000 kr      -
  Sidor     150 000 kr      -
  Framsida    300 000 kr 45 000kr

Tröja*:   Ärmar     200 000 kr 30 000 kr
  Krage     200 000 kr 30 000 kr
  Mage     250 000 kr 35 000 kr
  Axlar     250 000 kr 35 000 kr
  Bröst höger ovan   250 000 kr 35 000 kr
  Bröst höger nedan   250 000 kr  35 000 kr
  Bröst vänster ovan   250 000 kr  35 000 kr
  Bröst vänster nedan   250 000 kr  35 000 kr
  Bröst mitt    250 000 kr  35 000 kr
  Rygg under siffror   250 000 kr  35 000 kr
  Rygg ovan siffror   300 000 kr  45 000 kr

Byxor:  Revär     200 000 kr       -
  Framsida ben    250 000 kr       -
  Baksida ben    250 000 kr        -

Övrigt:  Damasker    150 000 kr  25 000 kr
  Målvakt (benskydd & stöt)  150 000 kr        -
  Uppvärmningströja   150 000 kr        -
  Kavajficka tränare   150 000 kr        -

*Malmö Redhawks äger rätt att vid 2 tillfälle/säsong spela i neutral matchtröja enligt riktlinjer från SHL.
^Exponering på röda matchtröjor ungdom U8-U15 och röda & vita matchtröjor U16-J20 samt damlag.

Nyhet: Nu kan du även exponera ditt varumärke tillsammans med Redhawks Ungdom och Dam.
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ALLMÄNNA VILLKOR
1. Lagstadgade skatter samt eventuella produktionskostnader tillkommer 

på samtliga priser i denna broschyr.
2. Vi erbjuder delad faktura med ett pristillägg om 5%.
3. Fri exponering som ingår i partnerpaket kan ej nyttjas till mat, dryck 

eller resor. 
4. Vid avancemang till slutspel tillkommer en kostnad för samtliga expo-

neringprodukter som tex sargskylt, dräktreklam, etc för den extra expo-
nering som slutspelet ger. Kvartsfinal 10% och därefter ytterligare 5% 
vardera för ev semifinal och final (max 20% totalt)

ÖVERSIKT MALMÖ ARENA



Malmö Redhawks
Hyllie Stationstorg 2
215 32 MALMÖ

040-642 06 00
www.malmoredhawks.com


