Ronald ”Sura-Pelle”
Pettersson

SURAHAMMARS IF

1914

Stig-Göran ”Stisse”
Johansson

Surahammars IF är en anrik förening som har bedrivit framgångsrik
ishockey under en lång era och vårt varumärke är starkt och välkänt.
Klubben har producerat många duktiga spelare, ledare och domare både inom damoch herrsidan ända upp till elit- och landslagsnivå.
Vi har en bred barn-och ungdomsverksamhet och juniorlag i J20 Elit vilket starkt
bidrar till att vi har ha ett A-lag som spelar på hög nivå och som finns
representerade i HockeyEttan.

Per ”Pelle” Bäckman

Tommy Salo

En tydlig verksamhetsidé med ideellt arbete och ett gott samarbete med våra
sponsorer är nyckeln till att Surahammars IF kan fortsätta vara en av Sveriges bäste
hockeyklubbar.

Genom partnerskap i Sura hockey erbjuder vi generös marknadsföring
och möjlighet till bred nätverkan.

Daniel Rydmark

Johan Hult

Dennis Rasmussen

Sofia Engström
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Anna Rydberg

Sponsormatch
Sponsormatcherna lockar ny publik och ökar intresset för hockeyn
Sponsorerna betalar valfri summa kr per åskådare, som får fritt inträde vid utsedd sponsormatch för
A-laget. Tackannons på hemsidan.

3 kr 5 kr 7 kr 10 kr

valfri

kr per åskådare

Företagshockey
Ett uppskattat och roligt event där vi står för arrangemanget
Istid med domare, matchklocka och speaker
Vi ordnar motståndarlag om ni önskar det

Full utrustning (exklusive skridskor)

SÄSONGEN 2017-2018

Grundpris 7 000 kr
Önskas även mat och dryck i samband med eventet ordnar vi det. Pris mot förfrågan.

Sponsorpaket
Arenasponsor
Stjärn

Enligt offert

Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde över 30 000 kr

Nyhetsmail
5 säsongskort
Företagslogo på hemsidan
Tillträde till sponsorrum
Värdskap nätverksevent
Matchvärdskap
Rätt att använda spelare/ledare samt foajén för utställning vid 3 tillfällen

Platina

Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde över 25 000 kr

Nyhetsmail
4 säsongskort
Företagslogo på hemsidan
Tillträde till sponsorrum
Värdskap nätverksevent
Matchvärdskap
Rätt att använda spelare/ledare samt foajén för utställning vid 2 tillfällen

Guld

Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde över 20 000 kr

Nyhetsmail
3 säsongskort
Företagslogo på hemsidan
Tillträde till sponsorrum
Inbjudan till nätverksevent
Matchvärdskap
Rätt att använda spelare/ledare samt foajén för utställning vid 1 tillfälle

Silver

Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde över 15 000 kr

Nyhetsmail
Tillträde till sponsorrum

Brons

Nyhetsmail

Företagslogo på hemsidan
Matchvärdskap

Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde över 10 000 kr

Nyhetsmail
Tillträde till sponsorrum

Bas

2 säsongskort
Inbjudan till nätverksevent

1 säsongskort

Företagslogo på hemsidan

Företag som tecknar avtal till ett sammanlagt värde över 5 000 kr
5 fribiljetter

Företagslogo på hemsidan

Surahammars IF Box 38 735 21 Surahammar 0220-310 22 sif@suravision.se

Reklamplatser

Isreklam
Mittcirkel
Övriga cirklar
Övrigt

30 000 kr
20 000 kr
15 000 kr

Sargreklam

12 000 kr

3000 x 900 mm

SÄSONG 2016-17
IF 1914
SURAHAMMARS

Ismaskin

8 000 kr

Väggskylt
2440 x 1220 mm
1220 x 1220 mm

17 500 kr
9 200 kr

Annons
Matchprogram A-lag hemmamatcher
Sweden Hockey Trophy pris/cup

4 000 kr
1 000 kr

Matchställ A-lag
Placering 1-5
Placering 6-14
Placering 15-16

25 000 kr
20 000 kr
15 000 kr

Matchställ J20Elit
Placering 1-5
Placering 6-14
Placering 15-16

15 000 kr
10 000 kr
5 000 kr

Matchställ Ungdomslagen
Tröja
Hjälm

5 000 kr
2 500 kr

Värmeställ
A-lag
J20Elit
Ungdomslagen

15 000 Kr
10 000 kr
5 000 kr

Joggingoverall
A-lag
J20Elit
Ungdomslagen

15 000 Kr
10 000 kr
5 000 kr

Notera:
Säsongskort gäller för samtliga matcher för A-laget.
Lagstadgad reklamskatt tillkommer för all reklam.
Vi förbehåller oss rätten att sälja dräktreklam för A-laget i första hand.
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Verksamhetsidé
Surahammars IF verkar för att alla får spela och uppleva ishockey. Vi hjälper, motiverar
och utmanar alla att utvecklas individuellt efter sina egna förutsättningar i sin roll.
Tillsammans utvecklar vi en stark förening.
Vi jobbar aktivt med att fostra egna spelare och aktiva för att föreningen skall kunna
växa och fortsätta sprida positiv hockeykultur som bygger på sunda värderingar, stor
kunskap, stark vilja och ett stort surahjärta.
Föreningen jobbar kontinuerligt med att stärka den samlade kompetensen i föreningen.
Välutbildade ledare och funktionärer hjälper till att stärka föreningens varumärke
samtidigt som vi kan erbjuda våra aktiva bästa möjliga utbildning. Hög kompetens och
välutbildade ledare hjälper oss att attrahera och behålla våra spelare så att vi kan öka
antalet egna produkter i vår a-lags trupp samtidigt som det motiverar våra ledare att
fortsätta i klubben.
Vårt a-lag skall spela i HockeyEttan för att erbjuda våra ungdomar som vill utvecklas en
bra start på sin hockeykarriär. Klubben är det bästa alternativet och det självklara valet
för de spelare som inte direkt går till högre nivåer än HockeyEttan. Vi gläds med spelare
som får chansen att spela på högre nivåer och välkomnar spelare tillbaks. Surahammars
IF skall vara ett fullgott alternativ för den ungdom eller junior som siktar på elitnivå i sitt
seniorspel, men också ett fullgott alternativ till den som ser ishockey som en
fritidsaktivitet.
Klubbens ekonomi skall vara i balans, vi jobbar ideellt i klubben och försöker fördela det
arbete som krävs på flera för att minska arbetsbördan på enskilda individer. Det skall
vara roligt att jobba för föreningen.
Matcher och arrangemang hanteras professionellt för att attrahera fler besökare och
sponsorer. Matcher och evenemang skall locka Surahammars och länets invånare till att
besöka Surahallen fler gånger.

Sura Blue Hammers Marknad & Försäljning
Jari Tilkkanen
070-201 77 75
jt66@live.se

Staffan Hesselbäck
070-626 65 44
staffan.hesselback@suravision.se

Britta Karlsson, kansliet
0220-310 22
sif@suravision.se
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Placering Pp
1-5

Sponsorplatser ishockeyrink
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