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Sveriges framgångsrikaste ishockeyförening
En del av Djurgårdsalliansen

Mer än bara ett SHL-lag
Partner till ett bättre Stockholm och en jämställd idrott

Bli partner till Djurgården Hockey
Exponera ditt varumärke för 200 miljoner tittare

Vår hemsida - populärast i SHL
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Djurgården är en anrik och framgångsrik förening och
hockeysektionen är en del av den stolta historia som

många idrottsmän och idrottskvinnor skapat
under de senaste 125 åren.

Vår  sports l iga  grundf i losof i  är  a t t  bygga under i f rån och
utveckla  f ramt ida e l i tspelare  och även for tsät ta  at t  satsa

på en Stockholmsmodel l  v id  rekryter ing av  spelare .

VÅR POSIT ION
Stockholms Stol thet  –  Sver iges ledande ishockeyförening.

Vi  agerar  nytänkande för  at t  utveckla  våra  idrot ter,
vårt  soc ia la  ansvar,  vår  at t rakt ionskraf t

och breda gemenskap.

VÅR V IS ION
Djurgårdens ishockeyförening får  människor  at t  växa

genom idrot tens gemenskap,  för  samhäl lets  bästa .

DJURGÅRDEN HOCKEY
- En del av Djurgårdsalliansen
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Vårt professionella SHL-lag
Representationslaget i Svenska Hockeyligan engagerar 
Stockholmare och supporters runt om i landet.
Med 250 000 åskådare per år, 300 000 unika månatliga 
besökare på hemsidan och mer än 180 000 som följer 
oss på sociala medier och en intensiv mediatäckning är 
Djurgården landets populäraste ishockeyförening.

Vi arbetar intensivt för att vara ledare inom sporten
med innovativa spelidéer, fair play och kämpa-anda
med ett lag som byggts på talanger från Stockholm.

Publiken på våra matcher på Hovet och Ericsson Globe
anses vara hockeyvärldens bästa och skapar o� a en
magisk stämning av gemenskap kring idrott när den
är som bäst och är en grund för en positiv
supporterkultur.

Djurgården Hockey har genomfört en studie för att
säkerställa att fokus är på de hållbarhetsaspekter
som klubbens intressenter är de viktigaste.

Analysen delades in i tre huvudområden:
· Sport
· Hållbar ekonomi och styrning
· Samhällsansvar och arbetsmiljö

Inom varje huvudområde identifi eras delområden som 
visar på inriktningen av Djurgårdens Hockeys hållbar-
hetsarbete. Idrottare är förebilder för många unga i vårt 
samhälle. Våra spelare och ledare har ett ramverk att 
följa som behandlar stil och uppförande i samband med 
matcher, träning och resor samt inställning till träning och 
hälsa. Likaså gäller detta hur man representerar klubben 
genom medverkan på sociala medier.

Sedan 1998 har vi tillsammans med Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus i Solna och Huddinge arbetat för att sprida 
glädje i sjuka barns vardag. Initiativtagare var
målvakten Tommy Söderström.

Genom åren har många spelare besökt sjukhusen
och hälsat på barn med både lättare åkommor samt
allvarligare sjukdomar. I många fall har spelarna och
barnen lärt känna varandra e� er de återkommande 
besöken år e� er år. Vi kan inte göra barnen friskare
men vi kan få dem att glömma bort för en sekund och få 
dem att glädjas över att idolerna kommer på besök.

Bland våra ambassadörer som genom åren besökt 
sjukhusen fi nns Tommy Söderström, Nichlas Falk,
Ronnie Pettersson, Jimmie Ölvestad och Henrik Eriksson.

Varje år bjuds också barnen med familj och vänner in till 
två matcher på Hovet. En dag anordnas också där de får 
prova på att spela hockey på Hovet tillsammans
med spelare från SHL-laget.

Vi är oerhört tacksamma för samarbetet med Astrid
Lindgrens Barnsjukhus och ser fram emot många
år till.

Sti� elsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Under säsongen 2013/2014 samlade vi in pengar till 
Sti� elsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus i samband med 
den så kallade en-kronas matchen. Med hjälp av bidrag 
kan sjukhuset se till att ha miljöer och leksaker för barnen 
som ger dem en tillfällig lättnad från den annars monotona 
och på fl era sätt tunga sjukhusmiljön.

Vårt samhällsansvar

Förebilder som ger glädje

D J U R G Å R D E N  H O C K E Y  -  M E R  Ä N  B A R A  E T T  S H L - L A G

Djurgården Hockey och Stockholms Stad startade
tillsammans med några företagspartners 2014 projektet 
“Ishockey för Alla” i Husby, Kista och Akalla.

Djurgården Hockey besöker skolor och tillsammans med 
den lokala klubben får ungdomar i området prova på att 
åka skridskor och spela ishockey. Kärnan i projektet är en 
aktiv prova på-verksamhet, kopplad till både skoltid samt 
e� ermiddagar och helger, som ska skapa inspiration 
att ta steget in i det lokala föreningslivet.

Under 2017 startades en parallell aktivitet i Botkyrka och 
planer fi nns på att etablera uppsökande aktivitet i fl er 
områden som har stora sociala utmaningar. Sy� et är att 
erbjuda en positiv och trygg fritid för barn och ungdomar 
inklusive nyanlända i dessa områden och att bidra till att 
allt fl er blir fysiskt aktiva.

Djurgården Hockey inledde 2014 en satsning på att göra 
ishockeyn till en jämställd idrott och på att duktiga spelare 
vill bära klubbens färger.

Det har blivit en stor framgång som redan det tredje året  
kröntes med att vårt damlag i hård konkurrens blev
svenska mästare. 

De största utmaningarna för oss i framtiden är att få
fler samarbetspartners och arbetsgivare som bistår
med att hjälpa oss med arbete för dessa drivna tjejer i 
kombination med ishockeyn. Där krävs fortsatt stöd och 
det gäller även med att hitta boende för spelarna.
Nästa steg är att utveckla hockeyskola för fl ickor till
fullskalig fl ickverksamhet.

Djurgårdens modell är att bygga sina seniorlag på spelare 
från det egna området. Juniorverksamheten är därför en 
kärna i vår verksamhet och vi har över tiden fostrat fler 
spelare än någon annan klubb som nått ishockeyns
topp i form av spel i NHL.

Vi kunde nyligen fira 10 framgångsrika år med vårt
hockeygymnasium (Sjölins Gymnasium på Södermalm). 
Sy� et med gymnasiet är att skapa optimala förutsättningar 
för att vara elitidrottare samtidigt som man ska klara av att 
sköta sina studier på en hög nivå som är viktig för
karriären e� er ishockeyn.

Vår vision är att herrlagstruppen till minst häl� en ska bestå 
av spelare fostrade i vår junior och gymnasieverksamhet. 
Vi kan idag stolt titta tillbaka och konstatera att många 
elever idag är spelare i vårt herrlag medan andra har tagit 
sig vidare för spel i andra klubbar i SHL, KHL eller NHL ex. 
Patrik Lundh, Alexander Urbom, Gabriel Landeskog, Mar-
cus Kruger, Hanna Olsson, Marcus Davidsson och Solveig 
Neunzert för att nämna några.

Till kommande säsong har vi tagit in 14 killar och 1 tjej. 
Ambitionen är att till 2019 ha ett separat NIU gymnasium 
för tjejer. Vårt fokus för framtiden är att skapa den ”gyllene 
triangeln”, d.v.s. närheten mellan skola, boende och ishall 
och vi arbetar i dagsläget med att få fler funktionella
hockeygymnasier etablerade i Stockholm.

Som klubb tar vi ansvar tillsammans med Stockholms
Ishockeyförbund för hela breddhockeyn i Stockholm med
18 000 aktiva – varav 80% barn och ungdomar och arbetar 
för att ge en positiv fritid för ungdomarna. Vår ambition är 
att vara ett föredöme bland andra ungdomsverksamheter i 
Stockholm där vi genom samverkan med andra
föreningar kan bidra till ett starkare och sundare
klimat för våra ungdomar i deras utbildning.

Ishockey för allaMångfald och integration

Svenska mästare för damer

Skola för tusentals
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PARTNER TILL ETT BÄTTRE STOCKHOLM

Ishockey för Alla
Som partner till Ishockey för Alla och den mobila
idrottsplatsen kan du bidra till en meningsfylld fritid
för barn och ungdomar i utsatta områden i Stockholm
och till att nyanlända kommer in vår idrottsgemenskap.
Vår verksamhet i Husby har blivit ett mönsterexempel
som engagerar närmare 1000 aktivitetstillfällen varje
vecka och vi går nu vidare i andra delar av staden.

Vi utvecklar också den ”mobila idrottsplatsen” – en buss
med utrustning för olika idrottsaktiviteter som besöker platser med mycket
barn och ungdomar och ger dem möjlighet att pröva på och ge inträde till föreningslivet.

PARTNER TILL EN JÄMSTÄLLD IDROTT

Djurgården Dam
Som partner till Djurgården Dam medverkar du till en pågående resa till att göra ishockeyn
till en jämställd idrott. Intresset bland fl ickor ökar ständigt och Djurgården Hockey är med
sitt framgångsrika A-lag som i år blev svenska mästare en förebild för många tjejer.
Vårt mål är att ge fl ickor och pojkar lika förutsättningar för att vara med i ishockeyn
och att seniorerna ska få möjligheter att satsa på sin idrott under bättre
ekonomiska och arbetsmässiga villkor.

Hela Djurgården Dams filosofi bygger på att vara en förebild i damhockeyn och skapa
en hållbar situation för oerhört ambitiösa idrottstjejer med deras livspussel så att de trots 
frånvaro av ersättningar ska ha möjligheten att förverkliga sina drömmar: att bli så bra
de kan och bli rika på fantastiska upplevelser som SM, VM och OS. De ska kunna hålla
på med den sport de älskar. Om 5 år skall 20 % av alla utövarna vara kvinnor och
på sikt skall vi ha egna rena flicklag i alla ungdomsserier.
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Bli partner till Djurgården Hockey
Djurgården Hockey erbjuder fl era olika produkter och möjligheter till företag.
Vi erbjuder ett brett utbud som tilltalar både det lokala företaget och
det multinationella företaget med utgångsläge “win-win”.

Man kan bli partner till Djurgården Hockey på många sätt. Vår målsättning
är, oavsett företag eller engagemang, att alla ska vara nöjda och väl
omhändertagna.

Djurgården är ett av Sveriges starkaste varumärken som präglas av
lojalitet, engagemang, framgång, historia och långsiktighet.
Vi är även ett nav i Stockholms ungdomsidrott och en
bra plattform för att bygga relationer.

Vi ser återigen fram emot en säsong med
välfyllda läktare och fl er nöjda partners.

Hjärtligt välkommen!
Djurgården Hockey

och bli en del av Stockholm som engagerar hundratusentals med stort socialt ansvar
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Hur intresserad är du av följande ligor? 

SHL, Ishockey   36%
Allsvenskan, Fotboll  33%
HockeyAllsvenskan, Ishockey  26%
Elitserien, Handboll   16%
Elitserien, Bandy   12%
Superligan, Innebandy  10%

EXPONERA DITT VARUMÄRKE FÖR ÖVER 200 MILJONER TITTARE

Vi syns frekvent i tv, dagspress, kvällspress, veckotidningar och inte
minst i våra egna sociala medier. Genom att synas tillsammans med
oss exponerar du ditt varumärke inför en bred och stor målgrupp.

TV
Under perioden september 2016 – februari 2017 visades Djurgården Hockey
i ca 130 timmar och inför över 43 miljoner tittare. Ca 64 timmar av dessa är från
Hovet, som utöver exponering av vår dräktreklam även exponerade sarg och
LED-bandet. Djurgården Hockey ser man mest via C More, SVT samt TV4.

Samtliga Djurgårdens matcher (52 st i grundserien) sänds idag även
via pay-per-view/web. I slutspelet ökar dessutom exponeringen
via TV4 samt SVT vilket gör att värdet ökar ännu mera.

PRESS
I media förekommer bilder med Djurgården Hockey i fokus, framför allt i de stora
tidningarna A� onbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.
Totalt publicerades ca 305 bilder, motsvarande 79 helsidor i tabloidformat,
med en räckvidd på 130 miljoner och ett värde på ca 11 miljoner kronor.

DJURGÅRDEN ÄR ETT AV SVERIGES
MEST EXPONERADE VARUMÄRKEN

ABT i samband med Djurgården Hockey under perioden 26 dec 2016 – 31 januari 2017

EXPONERINGSVÄRDE 1 MÅNAD: ABT

                            Exponeringstid   Räckvidd Exponeringsvärde (SEK)
TV                      0:35:58  (hh:mm:ss)  6 703 000 60 861 SEK
                          
                            Antal bilder  Räckvidd Exponeringsvärde (SEK)
PRESS  24   10 290 000 441 550 SEK
 
                            Antal bilder  Räckvidd Exponeringsvärde (SEK)                                      
WEBB  25   4 517 000 369 000 SEK

       TOTALT  VÄRDE: 871 411 SEK
  
   För att få samma erinran och eff ekt för sitt varumärke hade
   ABT behövt köpa TV-reklam och annonser i press
   och webb för 871 411 kr  (Obs! listpris). 

Källa: Sponsor Insight 2017
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Puustelli i samband med Djurgården Hockey under perioden 1 september 2015 – 14 mars 2016

EXPONERINGSVÄRDE 1 SÄSONG  (7 MÅNADER): PUUSTELLI

                            Exponeringstid   Exponeringsvärde (SEK)
TV                      02:18:55  (hh:mm:ss) 554 145 SEK
                          
                            Antal bilder  Exponeringsvärde (SEK)
PRESS  58   1 735 857 SEK
 
                            Antal bilder  Exponeringsvärde (SEK)                                      
WEBB  152   1 676 291 SEK

     TOTALT  VÄRDE: 3 966 293 SEK

   För att få samma erinran och eff ekt för sitt varumärke hade
   Puustelli behövt köpa TV-reklam och annonser i press
   och webb för 3 966 293 kr (Obs! listpris). 
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DIFHOCKEY.SE FLEST BESÖKARE AV ALLA HEMSIDOR I SHL

Intresset för Djurgården Hockey begränsar sig inte bara till matcherna.
Före, under och e� er matcherna är intresset mycket stort för vårt egenproducerade
innehåll. Inom digitala medier leder Djurgården Hockey utvecklingen i SHL.

Vår hemsida har under säsongen 5 500 000 sidvisningar och vi har 200 000 visningar
enbart på våra videoklipp i DIFTV. I sociala medier följer närmare 130 000 personer
oss på Facebook, drygt 30 000 följer oss på Instagram och drygt 20 000 på Twitter.
Våra mest populära inlägg på Facebook når över 500 000 personer.

NÅ EN RÄCKVIDD PÅ ÖVER 500 000 PERSONER

VÅR HEMSIDA
5 500 000 sidvisningar

per säsong

DIFTV
200 000 videovisningar

per säsong

difhockey.se
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INSTAGRAM
30 000
följare

FACEBOOK
130 000
följare

TWITTER
20 000
följare



•  S T J Ä R N P A R T N E R

•  H U V U D P A R T N E R

•  P R E M I U M P A R T N E R

•  P R E M I U M  L I G H T

•  A F F Ä R S F O R U M S P A R T N E R

•  P A R T N E R

PARTNERSTRUKTUR

Med möjligheterna på Hovet och Globen kan vi på Djurgården Hockey hjälpa ditt företag
att stärka ert varumärke, öka ert varumärkeskapital och inte minst, skapa möjligheter
att stärka era aff ärer och relationer med kunder och medarbetare.

Tillsammans bygger vi upp ert varumärke, stärker relationer till medarbetare och
kunder, ökar er försäljning och skapar nytt innehåll i ert arbete med sociala frågor och 
CSR. Ert partnerskap är unikt och tillsammans analyserar vi era specifi ka behov för att 
fastställa vilka av våra verktyg som ska användas för bästa möjliga resultat.

“För  oss,  prec is  som för  Djurgården Hockey,
är  engagemang,  kompetens,  utveckl ing och att  våga
utmana v ikt iga  ledord.  Via  vårt  samarbete  bygger  v i

vårt  varumärke genom att  exponera oss på
Sver iges framgångsr ikaste  k lubbs matchdräkt

och dels  en bra  p lat t form för  at t  bygga
kundrelat ioner  under  v interhalvåret  med d iverse

ol ika  jobbrelaterade akt iv i teter.

Vårt  samarbete  bör jade 2004,  en re lat ion som bara
har  stärkts  under  åren.  Säsongen 2016/2017 så utökades

samarbetet  t i l l  damlaget ,  ungdomsverksamheten och
Ishockey för  Al la ,  v i lket  för  oss är  en s jä lvklarhet .

Både Ishockey för  Al la  och ungdomsverksamheten är
dessutom bra för  samhäl let  där  ungdomar får  något

att  göra,  får  en samhörighet  och bra  förebi lder.
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VI SER FRAM EMOT EN NY SÄSONG

Inför säsongen 16/17 hade vi som målsättning att komma topp 8 och minst upprepa
� olårets kvartsfi nalplats. Med utgångspunkt i att vi tappade många ledande spelare var vi 
väl medvetna om utmaningen i den målsättningen. Samtidigt tyckte Thomas och jag att 
med den kompetens vi adderade i Robert Ohlsson som huvudtränare samt den spelmodell 
vi implementerat så skulle målsättningen kunna infrias.

Slutresultatet är vi nu alla väl bekanta med. Trots att topp 8 och kvartsfi nalspel inte
uppnåddes tycker jag ändå mot bakgrund av hur vår säsong utvecklades att resultatet till
slut blev godkänt. Vi var i mångt och mycket bättre än Färjestad i 1/8-delsfi nalen men de
lyckades hitta ett sätt och vända den avgörande matchen på hemmaplan. Om vi tagit oss 
till kvartsfi nal är jag säker på att vi, precis som Malmö lyckades med, hade kunnat göra 
livet surt för Växjö. Säsongen är nu slut och känslan e� er avslutet är att tränare, spelare 
och vår omgivning bestående av medlemmar och fans har en stor framtidstro.

Inför nästa säsong är stommen av vårt lag
kontrakterade vilket gör att vi kan fortsätta vår
utvecklingsprocess där vi slutade denna säsong.

Därigenom har vi goda förhoppningar om ett
bättre utfall kommande säsong och ser
verkligen fram emot säsongsstarten
till hösten. 

JOAKIM ERIKSSON
Sportchef

STJÄRNPARTNER

Exponering
· Dräkt – 2 st logotyper på samtliga lag
   (herr, dam, junior och ungdom)

· Fritt val exponering (se lista exponering,
   ex sarg, LED, mediakub etc)

· Logotyp på replicatröja

· Logotyp på träningskläder samtliga lag
   (overaller, träningströjor)

· Introfi lm

· Huvudpartner CSR

· Logotyp backdrop spelarintervjuer DIFTV

· Logotyp backdrop huvudentré

· Logotyp backdrop VIP-entré och
   samtliga VIP-ytor 

· Logotyp på difhockey.se “Stjärnpartner”

Representation
· 4 st säsongskort Hovmästaren inkl. middag
   på vardagsmatcher  

· 4 st säsongskort DIF Loungen
   (eller 104 biljetter i pott)

· VIP-entré  

· Biljettservice

· 2 st matchvärdskap

Nätverk/aktiveringar
· 2 st platser i nätverket

· 1 st kundhockey 

· DIF MarketPlace

· 1 plats partnerresa (utomlands)

Övrigt
· 1 st original matchtröja

· 1 st partnertavla

· Inbjudan sociala evenemang typ
   partnerresa SHL-match, partnerhockey etc.

Associationsrättigheter   
· Rätten att använda DIF Hockey
   logotyp i samråd med Djurgården Hockey

· Tillgång till ledare och spelare i samråd
   med Djurgården Hockey

SLUTSPELSBONUS / kort
1 000 kr kvartsfi nal
1 000 kr semifi nal,
1 000 kr fi nal
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HUVUDPARTNER

Exponering
· Dräkt – 1 st logotyp på samtliga lag
   (herr, dam, junior och ungdom)

· Logotyp på replicatröja

· Huvudpartner CSR

· Logotyp backdrop spelarintervjuer DIFTV

· Logotyp backdrop huvudentré

· Logotyp backdrop VIP-entré och
   samtliga VIP-ytor

· Logotyp på difhockey.se “Huvudpartner”

Representation
· 4 st säsongskort Hovmästaren
   inkl. middag på vardagsmatcher  

· VIP-entré

· Biljettservice 

· 1 st matchvärdskap 

Nätverk/aktiveringar
· 2 st platser i nätverket 

· DIF MarketPlace

· 1 plats partnerresa (utomlands)

Övrigt
· 1 st original matchtröja

· 1 st partnertavla

· Inbjudan sociala evenemang typ
   partnerresa SHL-match,
   partnerhockey etc.

Associationsrättigheter   
· Rätten att använda DIF Hockey
   logotyp i samråd med Djurgården Hockey

· Tillgång till ledare och
   spelare i samråd med
   Djurgården Hockey  

SLUTSPELSBONUS / kort
1 000 kr kvartsfi nal
1 000 kr semifi nal,
1 000 kr fi nal
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Exponering
· Fritt val exponering (se lista exponering,
   ex sarg, LED, mediakub etc)

· Logotyp backdrop huvudentré

· Logotyp backdrop VIP-entré och samtliga VIP-ytor

· Webbexponering difhockey.se med
   klickbar logotyp

Representation
· 2 st säsongskort Hovmästaren inkl. middag
   på vardagsmatcher  

· VIP-entré

· Biljettservice 

· 1 st matchvärdskap 

Nätverk/aktiveringar
· 1 st plats i nätverket 

· DIF MarketPlace

· 1 plats partnerresa (utomlands)

Övrigt
· 1 st replicatröja

· 1 st partnertavla

· Inbjudan sociala evenemang typ
   partnerresa SHL-match, partnerhockey etc. 

Associationsrättigheter   
· Rätten att använda DIF Hockey
   logotyp i samråd med Djurgården Hockey

· Tillgång till ledare och spelare
   i samråd med Djurgården Hockey

SLUTSPELSBONUS / kort
1 000 kr kvartsfi nal
1 000 kr semifi nal,
1 000 kr fi nal

PREMIUMPARTNER
F r å n  4 0 0  0 0 0  k r
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Exponering
· Fritt val exponering (se lista exponering,
   ex sarg, LED, mediakub etc)

· Logotyp backdrop huvudentré

· Logotyp backdrop VIP-entré och samtliga VIP-ytor

· Webbexponering difhockey.se med
   klickbar logotyp

Representation
· 2 st säsongskort Hovmästaren inkl. middag
   på vardagsmatcher  

· VIP-entré

· Biljettservice 

· 1 st matchvärdskap 

Nätverk/aktiveringar
· 1 st plats i nätverket 

· DIF MarketPlace

· 1 plats partnerresa (utomlands)

Övrigt
· 1 st replicatröja

· 1 st partnertavla

· Inbjudan sociala evenemang typ
   partnerresa SHL-match, partnerhockey etc. 

Associationsrättigheter   
· Rätten att använda DIF Hockey
   logotyp i samråd med Djurgården Hockey

SLUTSPELSBONUS / kort
1 000 kr kvartsfi nal
1 000 kr semifi nal,
1 000 kr fi nal  

PREMIUM LIGHT
F r å n  2 5 0  0 0 0  k r



AFFÄRSFORUMSPARTNER
F r å n  1 0 0  0 0 0  k r

Representation
· 2 st säsongskort Hovmästaren inkl. middag på vardagsmatcher

· VIP-entré

· Biljettservice

Exponering
· Logotyp backdrop VIP-entré och samtliga VIP-ytor   

· Webbexponering difhockey.se med klickbar logotype

Övrigt
· 1 st replicatröja

· Inbjudan sociala evenemang typ
   partnerresa SHL-match,
   partnerhockey etc.

Nätverk/aktiveringar
· 1 st plats i nätverket 

· DIF MarketPlace

· 1 plats partnerresa (utomlands)

SLUTSPELSBONUS / kort
1 000 kr kvartsfi nal
1 000 kr semifi nal,
1 000 kr fi nal

PARTNER

HOVETS HYLLA
inkl. nätverket
Från 60 000 kr

· 2 st säsongskort/52 i pott
   i grundserien (slutspels-
   bonus tillkommer)

· Max 6 st per match
   (potter gäller endast
   grundserie)

· Biljettservice

· VIP-entré 

· Access VIP-hyllan
   och DIF-loungen

· Logotyp VIP-hyllan
   och DIF-loungen

· Webbexponering
   difhockey.se

· 1 plats i nätverket

· DIF Market Place

· 1 st replicatröja

· Inbjudan sociala evenemang       
typ partnerresa SHL-match, 
partnerhockey etc.

SLUTSPELSBONUS / kort
1 000 kr kvartsfi nal
1 000 kr semifi nal,
1 000 kr fi nal

Vid fasta platser på
hyllan tillkommer
5 000 kr / kort

Vid pott gäller i mån
av plats på hyllan.

HOVETS HYLLA

Från 40 000 kr

· 2 st säsongskort/52 i pott
   i grundserien (slutspels-
   bonus tillkommer)

· Max 6 st per match
   (potter gäller endast
   grundserie)

· Biljettservice

· VIP-entré 

· Access VIP-hyllan
   och DIF-loungen

· Logotyp VIP-hyllan
   och DIF-loungen

· Webbexponering
   difhockey.se

· 1 st replicatröja

· Inbjudan sociala evenemang       
typ partnerresa SHL-match, 
partnerhockey etc.

SLUTSPELSBONUS / kort
1 000 kr kvartsfi nal
1 000 kr semifi nal,
1 000 kr fi nal

Vid fasta platser på
hyllan tillkommer
5 000 kr / kort

Vid pott gäller i mån
av plats på hyllan.
  

DIF LOUNGEN

Från 30 000 kr

· 2 st säsongskort/52 i pott
   i grundserien (slutspels-
   bonus tillkommer)

· Max 6 st per match
   (potter gäller endast
   grundserie)

· Biljettservice

· VIP-entré 

· Access DIF-Loungen

· Webbexponering
   difhockey.se

· 1 st replicatröja

· Inbjudan sociala evenemang       
typ partnerresa SHL-match, 
partnerhockey etc.

SLUTSPELSBONUS / kort
1 000 kr kvartsfi nal
1 000 kr semifi nal,
1 000 kr fi nal

Vid pott gäller i mån
av plats i loungen
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NÄTVERKA MED DJURGÅRDEN HOCKEY

Nätverket 1891 är ett aff ärsforum där den
personliga kontakten bland medlemmar är
nyckeln till framgång och aff ärer. Nu vill vi
stärka det genom att göra unika, personliga
och mer uppskattade aktiviteter tillsammans.

Ju mer man känner varandra ökar chansen
till aff ärer antingen mellan varandra eller via
rekommendationer till det egna nätverket som 
alla besitter. Vårt nätverk skall andas det vi 
arbetar med varje dag nämligen, laganda och 
förtroende och med det så ökar chansen till 
framgång som i detta fall är nya aff ärer.

  
  Temat vid dessa träff ar
  skall vara ”en givande
  och underhållande
  stund tillsammans”.

Exempel på dessa träff ar kan vara:
Matlagning, fi ske, konsert, föreläsning,
SHL-match på bortaplan mm.

Som medlem är du med och kan påverka
innehållet på våra träff ar samt hela utvecklingen 
av Nätverket 1891.  Vår målsättning är att man 
ska lämna varje träff  med ett leende, ökad
kännedom samt en bättre kontakt med en
eller fl era andra medlemmar.

Detta ingår
· 1 medlemskap i Nätverket 1891

· 6 st aktivitetsträff ar 

· 1 st mini-mässa i samband med SHL-match

Pris
15 000 kr / säsong och medlem

DIF MARKETPLACE

Nu lanserar vi DIF MarketPlace – en lojal aff är för alla Djurgårdare
Nå Djurgårdare samt övriga med dina erbjudanden!

På DIF MarketPlace har du möjlighet att få ut dina erbjudande till
Djurgårdare samt alla andra som besöker MarketPlace! Du kan
anpassa dina erbjudanden som du själv önskar, ex extra förmåner
till medlemmar, säsongskortsinnehavare oavsett om gäller privat-
personer och företagare. Genom DIF MarketPlace har du möjlighet
att få intäkter pga av ditt partnerskap med Djurgården Hockey. Mål-
gruppen är stor då vi delar denna med fotbollen. Skapa attraktiva
erbjudanden som gynnar både ditt företag, DIF hockey/fotboll
samt köparen. Här stärks även ditt företag mot Djurgårdaren.

www.dif.neveroff side.com
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MATCHVÄRDSKAP 2017/2018

Före match
· Nyhetsbrev inför match med logotyp,
   samt på hemsidan

· Möjlighet till exponering utanför arenan

E� er match
· Utdelning till matchens DIF-lirare som
   ni väljer ut, prisutdelning (5 000 kr till
   en välgörenhetsorganisation) sker på
   is e� er spelarna tackat för match (ni
   ger pris, skakar hand och foto tas)

Under match
· 10 st VIP-matchbiljetter med tillgång
    till Norra VIP-foajén i periodpaus  

· Rätt till produktvisning på anvisad
   plats i arenan

· Exponering i jumbotronen vid minst
   fem tillfällen (spelavbrott under match)  

· Speakerreklam i samband med
   visning i jumbotron (ex. kvällens match
   presenteras i samarbete med “ert företag”)

· Rätt till utdelning av pris bland publik
   vid två tillfällen under match
   (spelavbrott under match)

Matchvärdskapet ger er möjlighet, i samband med match att inte bara äga matchen utan 
även exponera ert varumärke och göra Hovet/Globen till din marknadsplats. Vid match-
värdskap syns inte bara varumärket under själva matchen utan också i mailutskick
och på hemsidan före match.



EVENEMANGSPRODUKTER

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

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

Yta i foajén Hovet / Globen  
7 st ytor (olika storlekar) fi nns tillgängliga på Hovet
för utställning eller tävling. Se skiss för ytornas
placering. Ni tar med produkter/material för ytan.
Vi fi nns behjälpliga innan, under och e� er matchen
för logistiska lösningar. Om ni behöver event-
personal kan vi givetvis hjälpa er med det.

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

Knattematchen

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

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

E� er line up presenterats han samtidigt som er
logotyp exponeras via mediakuben i ca 5 sekunder.

MAT & HOCKEY

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

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

· Fullständiga rättigheter

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

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

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

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

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

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

Pris
Mat Hyllan inkl. matchbiljett        995 kr

Mat Hovmästaren inkl. matchbiljett     1 295 kr 



KONFERENS / MÄSSOR / REPRESENTATION 

Vi erbjuder många olika möjligheter
Tack vare vårt samarbete med Stockholm Live, Quality Hotel Globe samt andra partners i Globenområdet
så kan vi erbjuda lokaler och upplägg för såväl en mässa på Annexet, mini-mässa inne på Hovet eller
enklare konferens. Genom att kombinera nytta med nöje är det lättare att få med kunder/partners mm
och ni som arrangör får möjlighet att umgås med e� er avslutad konferens. Hockey är lättillgängligt
och väderoberoende vilket gör att det attraherar även icke sportfanatiker. Vi hjälper självklart
till och projektleder ert arrangemang.

KUNDHOCKEY

Upplev barndomsdrömmen
Spela en match mot kunder eller personal. Avsluta aktiviteten med en gemensam middag innan matchen.
Omklädningsrummen är förberedda så att uppladdningen inför matchen kan ta vid. E� er dusch och upp-
fräschning beger vi oss till restaurangen. Innan matchstart får hela sällskapet ta del av exklusiv information.

Hockey under matchdag    
I matchdagspaketet ingår:    
• Utrustning för samtliga, inkl. handdukar  
• 70 minuter istid, med domare   
• Dryck och snacks    
• Middag (exkl. dryck)    
• Biljett till aktuell match samma kväll   
• Projektledning      

Hockey under icke matchdag
I paketet ingår:
• Utrustning för samtliga, inkl. handdukar
• 50 minuter istid, med domare
• Dryck och snacks

Möjlighet till turnering med 15-minuters
matcher eller liknande.
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PRODUKTLISTA

Dräktreklam från 200 000 kr
Dräktreklam – 2 på herr, 1 på övriga
dam, junior och ungdom
Dräktreklam – 1 på herr, 1 på övriga
dam, junior och ungdom
Dräktreklam tröja board fram
Dräktreklam tröja board bak
Dräktreklam tröja board sida
Dräktreklam tröja ärm uppe
Dräktreklam tröja ärm nere
Dräktreklam tröja bröst, 5 st
Dräktreklam axlar fram 
Dräktreklam axlar bak
Dräktreklam rygg bak
Dräktreklam byxa fram
Dräktreklam byxa bak
Dräktreklam byxa sida
Dräktreklam damask
Hjälm fram
Hjälm bak
Hjälm sida (2 st)
Hjälm uppe
Målvakt (benskydd och stöt)

Jumbotron / LED / Sarg
210 000 LED-reklam – 7 minuter
200 000 Plexiglas
175 000 LED-reklam – 5 minuter
150 000 Utsida sarg 1-3 st partners
130 000 1 st sargplats TV-sida R4 - R33
120 000 LED-reklam – 3 minuter
100 000 LED-reklam uppvärmning
100 000 LED-reklam paus 1 & 2
100 000 Sekretaritet på plexiglaset
100 000 Spelarbås på plexiglaset
100 000 Introfi lm
100 000 Powerbreak mediakuben
100 000 Powerplay mediakuben
75 000 Boxplay mediakuben
50 000 Förstafemman inför match i mediakuben
50 000 Djurgårdens första målskytt i mediakuben
50 000 Liveauktion “tröja”
50 000 Offi  ciella matchtiden mediakuben
50 000 Matchens knatte (inkl. puckleverans)
50 000 Matchens lirare (check exponering)
60 000 Mediakub/TV Hovet i periodpauser 30sek
40 000 1 st sargplats publiksida
40 000 Mediakub/TV Hovet i periodpauser 20sek
20 000 Mediakub/TV Hovet i periodpauser 10sek

Arenaexponering
150 000 Vepor/exponering väggar Hovet 
100 000 Ismaskin Hovet
100 000 50/50 lotten
100 000 Matchbiljetten
50 000 Vepa under hyllan
25 000 Matchvärdskap

Webb / Sociala medier
150 000 Laguppställning “inför varje match”
 på Facebook, Instagram och Twitter 
150 000 Slutresultatet “e� er varje match” 
 på Facebook, Instagram och Twitter 
100 000 Matchensprofi l
 på Facebook, Instagram och Twitter
60 000 Spelarsponsor “hemsida” Herr
50 000 DIF intern-TV
50 000 Webbexponering difhockey.se (nyhetsfl öde) 
25 000 Banner 500 000 st visningar webb top/sida
25 000 Spelarsponsor “hemsida” Dam
15 000 Spelarsponsor “hemsida” J-20
15 000 Spelarsponsor “hemsida” J-18

Ungdom
100 000 Dräkt 8 st lag
50 000 Mittcirkeln i Mälarhöjdens ishall
20 000 2 st sargplatser Mälarhöjdens ishall

Junior & Dam
100 000 Exponering Tröja, Byxa, Hjälm

Nätverket
15 000 Deltagande i nätverket (1 person)

Associationsrättigheter
50 000 Associationsrättigheter “rätt använda DIF logo”
50 000 Tillgång till ledare och spelare i samråd med DIF
50 000 PR aktiviteter i övrigt samråd

Övrigt
100 000 Hotseat/loge
59 000 Kundhockey 
50 000 Träningskläder (overaller och träningströjor)
10 000 Lokalhyra (Södra VIP-en, J-20 omklädning etc)
8 094 1-kronan företagsdagen
7 000 Partnergolfen
6 000 DIF MarketPlace
5 000 Fysträning med ledare från DIF Hockey
Off ert Minimässa i samband med match
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