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KRIF Hockey, är en ishockeyklubb i Ronneby som spelar i 

landets tredje liga, Hockeyettan. Klubben spelar i den södra 

serien som anses vara landets tuffaste och jämnaste. Under 

de senaste säsongerna har KRIF varit ett stabilt topplag som 

kvalat mot Hockeyallsvenskan och årligen lockat talangfulla 

hockeyspelare till Ronneby för att fortsätta sin utveckling i 

klubben. KRIF spelar sina hemmamatcher i Soft Center Arena 

som har en kapacitet på 1 600 åskådare och ett publiksnitt på 

ca 840 personer.  

 

Säsongen 2020/2021 var speciell där KRIF spelade negativt 

kval för att behålla division 1-statusen för första gången i 

föreningens historia. Kvalspelet slutade dock lyckligt med  

fortsatt spel i Hockeyettan. Nu börjar en ny resa och ett arbete 

framåt för att nå ett bättre sportsligt resultat och en fortsatt

utveckling som förening. 

Vi hoppas att du vill vara med på vår resa in i framtiden. 

KRIF vill gärna ha med dig och ditt företag som partner.  

Tillsammans når vi målen. 

TILLSAMMANS  
NÅR VI MÅLEN!

Tillverkningskostnad för skyltar, tryck och reklamfilmer tillkommer och faktureras i vissa fall 

av extern leverantör. Uppdelad betalning kan avtalas efter ditt företags önskemål, helt utan 

administrativa avgifter. Priset avser per säsong, vid förlängning av avtal eller flerårsavtal 

utgår tillverkningskostnaden andra året. Reklamskatt tillkommer med 8 %. Vi reserverar oss 

för eventuella tryckfel.



PARTNERPAKET
KRIF Hockey erbjuder en framgångsrik marknadsföringskanal 

där ditt varumärke kan stärkas och förknippas med en positiv 

upplevelse samtidigt som du bidrar till föreningens utveckling.

KRIF - NÄTVERK

GULDPARTNER 

Företag som tecknar avtal till ett 

sammanlagt värde över 60 000 kr. 

 • 4 st säsongskort “Guld”

 • Matchdräkt/arenareklam

 • Matchvärdskap vid ett tillfälle

 • Exponering på storbildsskärm

 • Logotyp i matchprogram

 • Logotyp i matchannons

 • Logotyp på hemsidan

 • Kaffe och kaka under matcher

 • Medlem i KRIF:s företagsnätverk

 • Rätt att kalla sig “Guldpartner”

SILVERPARTNER 

Företag som tecknar avtal till ett 

sammanlagt värde över 40 000 kr. 

 • 2 st säsongskort “Silver”

 • Matchdräkt/arenareklam 

 • Exponering på storbildsskärm

 • Logotyp i matchprogram

 • Logotyp i matchannons

 • Logotyp på hemsidan

 • Kaffe och kaka under matcher 

KRIF:s företagsnätverk är en perfekt plattform för B2B.  

Syftet med nätverket är att samla våra sponsorer och samarbets-

partners för att tillsammans skapa nya affärsmöjligheter.

FÖRETAGSNÄTVERK

 • Ett antal nätverksträffar per säsong

 • Föreläsningar med externa talare

 • Möjlighet att tillsammans se SHL-matcher

 • Möjlighet att göra utskick till KRIF:s B2B-nätverk

 • Generera nya affärsmöjligheter

 • Knyta nya kontakter och samarbetspartners

 

3 000 kr

 



MATCHVÄRDSKAP
Med vårt baspaket för matchvärdsskap tar vi personligen emot 

er i entrén, där ni står som avsändare för dagens match. Ni 

exponeras i arenan samt genom klubbens sociala kanaler. Väl 

inne i arenan ser ni matchen från arenans bästa platser och  

avnjuter en middag i Möbelmästarna VIP Lounge.

MATCHVÄRD

 • Mat för 4 personer i restaurangen innan match

 • 4 st matchbiljetter

 • Logotyp på matchannons

 • Logotyp i matchprogrammet

 • Övrig exponering enligt överenskommelse

 • Speakertext som ni själva valt ut

 • Möjlighet att dela ut flyers/reklamblad i arenan

 • Utse matchens lirare i båda lagen 

5 000 kr

MATCHVÄRD + EGEN LOGE

 • Mat för upp till 10 personer i restaurangen innan match

 • 10 st matchbiljetter

 • Tillgång till egen loge intill Möbelmästarna VIP Lounge 

innan match och i periodpauser

 • Logotyp på matchannons

 • Logotyp i matchprogrammet

 • Övrig exponering enligt överenskommelse

 • Speakertext som ni själva valt ut

 • Möjlighet att dela ut flyers/reklamblad i arenan

 • Utse matchens lirare i båda lagen

10 000 kr

GAMEDAY-FLAGGA 

Se till att klubbens färger vajar i hela kommunen vid matchdag. 

Du får ett påminnelsemail så att du inte glömmer att sätta ut din 

flagga under matchdagar. Köp en flagga till en engångskostnad.

500 kr



RÖRLIG EXPONERING
Via våra LED-skärmar kommer ditt budskap och varumärke 

direkt till publiken. En medieform som har mycket stor  

genomslagskraft och som garanterat fångar uppmärksamheten 

bland våra besökare. Välj mellan exponering under enskilda 

matcher eller per säsong.

STORBILDSSKÄRM 

Arenans största reklamyta! Visa din 

reklamfilm på upp till 30 sekunder 

eller logotyp, före match och under 

periodpauser. Skärmen lyser hela 

dagarna och ni exponeras för hela 

föreningens verksamhet. Ca  

20 000 personer rör sig i området 

Soft Center Arena och Jernvallen 

under en månad.

15 000 kr 

10 000 kr 

Offert 

Offert 

Offert

Reklamfilm, säsong

Logotyp, säsong 

Reklamfilm, powerbreak

Reklamfilm, match

Logotyp, match

LED-BANNER – NYHET! 

Rullande eller fast budskap på vår 

LED-remsa under matchklockan 

som exponeras under match och 

i webbsändning. Visas under hela 

säsongen. Begränsat antal platser.

15 000 kr 

Offert 

7 000 kr 

7 000 kr

Logotyp, säsong

Logotyp, powerbreak 

Logotyp, powerplay 

Logotyp, boxplay

WEBBSÄNDNING 

Reklamfilm på upp till 30 sekunder 

eller fast logotyp, visas före match 

och under periodpauser.  

 

15 000 kr 

10 000 kr 

Offert 

Offert 

Offert 

Reklamfilm, säsong

Logotyp, säsong

Reklamfilm, powerbreak

Reklamfilm, match 

Logotyp, match



ARENAEXPONERING
Bli en del av upplevelsen! Syns med KRIF och exponera ditt 

företag för alla besökare i arenan.  

ISREKLAM 

Mittcirkel

Tekningscirkel

Bakom mållinje

Övrig isyta 

PLEXIGLAS 

Ovanför sarg, kortsidor

Bakom sekretariatet 

 

SARGREKLAM 

Kortsida (TV-sida) 

Långsida, (TV-sida) 

Långsida 

 

VÄGGEXPONERING 

Vepa, standard 

Vepa, stor 

Kiosker/övrigt 

 

SPELARBÅS 

Helt spelarbås

 

TRAPPSTEG 

Alla trappstektioner

Enskild trappsektion

 

 

35 000 kr 

25 000 kr 

15 000 kr 

15 000 kr

 

Offert

Offert 

 

 

20 000 kr 

15 000 kr 

10 000 kr

 

 

10 000 kr

Offert

Offert 

 

 

Offert 

 

 

Offert

Offert 

 

 

 

LÄKTARSTOL 

Logotyp, läktarstolar 

50/50-LOTTER 

Logotyp, framsida 

Logotyp, baksida 

 

ARENAPERSONAL 

Logotyp, arbetskläder

 

MATCHPROGRAM 

Logotyp 

Annons

ISMASKIN 

Hela ismaskinen 

 

 

 

 

Offert

 

Offert

Offert 

 

 

Offert

 

 

Offert 

Offert 

 

 

Offert







DRÄKTREKLAM
En reklamplats på våra matchdräkter innebär att ditt varumärke 

kommer vara i centrum under varje byte under hela matchen och 

hela säsongen. Här strävar vi efter ett fåtal stora tydliga reklam-

budskap som vi applicerar på matchtröjor, byxor och hjälm.  

Mycket effektfullt även i den lokala dagspressen då vi ofta  

erhåller matchbilder på tidningarnas sportsidor.

MATCHTRÖJA 

Axlar

Framsida, bröst

Framsida, mitten

Framsida, nedre del

Arm 

Rygg upptill

Rygg nedtill 

HJÄLM 

Framsida

Sidor

Topp

Baksida 

 

BYXOR 

Framsida, lår

Baksida, lår

Sidor

Baksida

DAMASKER 

Framsida

Baksida 

 

35 000 kr 

30 000 kr 

35 000 kr 

30 000 kr

25 000 kr 

30 000 kr 

30 000 kr

 

 

25 000 kr 

25 000 kr 

25 000 kr 

20 000 kr

 

30 000 kr 

30 000 kr

30 000 kr 

25 000 kr

 

15 000 kr 

15 000 kr

MÅLVAKTSSKYDD 

Benskydd

Klubbhandske

Målvaktsmask 

 

FÖRSÄSONGSTRÖJA 

Framsida, mage 

 

UPPVÄRMNINGSSTÄLL 

Framsida, bröst 

 

 

30 000 kr 

20 000 kr 

20 000 kr 

 

 

Offert 

 

 

Offert 

 

 

 

 

 



ÖVRIG EXPONERING

9 000 kr

MEDIAEXPONERING
HEMSIDAN 

Krifhockey.se har ca 420 000 

besöker per säsong varav ca 

130 000 unika besökare. 

 

FACEBOOK 

Ca 3000 personer följer KRIF på 

Facebook. Inlägg publiceras nästan 

dagligen och når ca 15 000 personer 

per vecka. 

TWITTER

KRIF Hockey publicerade ca 1500 

tweets på Twitter under en säsongen 

och har drygt 1600 följare.

 

INSTAGRAM 

Publicering av inlägg och  

videoklipp sker dagligen med 

drygt 2100 följare. 

 

MEDIA 

KRIF Hockey bevakas i samtliga

kanaler i lokalmedia (BLT,  

Sydöstran, SVT Blekinge och P4 

Blekinge) och förekommer även 

i riksmedia såsom Sportbladet, 

Expressen och Kvällsposten.

 

ENKRONAN 

Enkronan är en viktig produkt för KRIF Hockey där företag och 

privatpersoner kan bidrar med 1 kr, 2 kr eller 3 kr per åskådare. Alla 

företag som är med och bidrar med minst 1 kr per åskådare är med 

i utlottningen av en reklamplats på storbildsskärmen. 

 

FADDERSKAP – NYHET! 

Bli fadder för en av KRIF:s spelare. I fadderskapet får ditt företag 

vid två tillfällen under säsongen 10 matchbiljetter. Ni exponeras på 

sociala medier och storbildsskärmen under matcher tillsammans 

med er spelare. Ni erhåller även er logotyp på spelarens matchtröja 

(hemma och bortaställ) som blir er efter säsongen. 

 





Marknadsansvarig
Per Mattsson 

0733 – 31 31 97
per.mattsson@krifhockey.se

KRIF Hockey · Karlskronagatan 20, 372 20 Ronneby 
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