
PARTNERPAKETPARTNERPAKET



FÖRSTAFEMMAN PARTNERFÖRSTAFEMMAN PARTNER
• Exponering på sociala medier i samband med 

sponsring
• Exponering på Tyringe Hockeys hemsida med 

länk till företaget
• 8 stycken säsongskort (sektion A eller C)
• 2 logos på sarg/vägg (exkl. montering)
• Inbjudan till partnerträffar vid hemmamatch 

inkl. mat & dryck
• Medlem i Tyringe Hockeys Nätverk med 

4 exklusiva träffar/säsong för en person
• 1 logo på sarg/vägg Österås/ungdomspartner 

(exkl. montering)
• 1 Sponsorspelare (exkl. montering)

• 2 matchvärdsskap i loge inkl. mat & dryck för 
cirka 15 personer (allt ingår)

• 100 fribiljetter ståplats till valfria matcher
• 2 logos på arena/is/dräkt
• Reklamfilm på sociala medier 2 gånger/säsong
• Reklamfilm (cirka 15-20 sek) på webb-tv vid 

hemmamatcher
• Tryck på träningskläder för representationslag 

(overall alt. jacka)

Värde 149 000 - 175 000 kr  

ANDRAFEMMAN PARTNERANDRAFEMMAN PARTNER
• Exponering på sociala medier i samband med 

sponsring
• Exponering på Tyringe Hockeys hemsida med 

länk till företaget 
• 4 stycken säsongskort (sektion A eller C)
• 1 logo på sarg/vägg (exkl. montering)
• Inbjudan till partnerträffar vid hemmamatch 

inkl. mat & dryck
• Medlem i Tyringe Hockeys Nätverk med 

4 exklusiva träffar/säsong för en person
• 1 logo på sarg/vägg Österås/ungdomspartner 

(exkl. montering)

• 1 Sponsorspelare (exkl. montering) 
• 1 matchvärdsskap inkl. mat & dryck för cirka 15 

personer (allt ingår)
• 50 fribiljetter ståplats till valfria matcher 
• 1 logo på arena/is/dräkt
• Reklamfilm på sociala medier 2 gånger/säsong 
• Reklamfilm (cirka 15-20 sek) på webb-tv vid 

hemmamatcher

Värde 89 000 - 102 000 kr   

TREDJEFEMMAN PARTNERTREDJEFEMMAN PARTNER
• Exponering på sociala medier i samband med 

sponsring
• Exponering på Tyringe Hockeys hemsida med 

länk till företaget 
• 2 stycken säsongskort (sektion A eller C)
• 1 logo på sarg/vägg (exkl. montering)
• Inbjudan till partnerträffar vid hemmamatch 

inkl. mat & dryck
• Logo på uppvärmningströjan alt. reklamfilm 

(15-20 sek) på webb-tv vid varje hemmamatch

• Medlem i Tyringe Hockeys Nätverk med 
4 exklusiva träffar/säsong för en person

• 1 logo på sarg/vägg Österås/ungdomspartner 
(exkl. montering)

• 20 stycken fribiljetter ståplats till valfria matcher

Värde 38 000 kr        

90 000 kr/säsong

60 000 kr/säsong

30 000 kr/säsong



-PARTNER-PARTNER
• Exponering på sociala medier i samband med sponsring
• Exponering på Tyringe hockeys hemsida med länk till företaget 
• 2 stycken säsongskort (sektion A eller C)
• 1 logo sarg/vägg (exkl. montering)
• Inbjudan till partnerträffar vid varje hemmamatch inkl. mat & dryck

Värde 21 000 kr      

ÖVRIGA ERBJUDANDE - TYRS HOVÖVRIGA ERBJUDANDE - TYRS HOV
• Logo is mittcirkel         25.000 kr/säsong
• Logo is tekningscirkel/bak blå zonlinje 18.000 kr/säsong
• Logo is mittzon/förlängda mållinjen     15.000 kr/säsong
• Sarg/vägg skylt       10.000 kr/säsong
• Trappreklam (hel trappa samtliga steg)       15.000 kr/säsong
• Plexiglas (vartannat glas runt rinken)       20.000 kr/säsong
• Tröja stor logo (fram längst ner, bak under siffra)    20.000 kr/säsong
• Tröja liten logo (övriga platser)        16.000 kr/säsong
• Byxa (fram, bak eller revers)       20.000 kr/säsong
• Damasker         12.000 kr/säsong
• Hjälm (fram alt. bak)         13.000 kr/säsong
• Målvaktsskydd (benskydd och klubbhanske)     30.000 kr/säsong
• Sponsorspelare       10.000 kr/säsong
• Ismaskin sidor (övre eller undre del)      8.000 kr/säsong
• Ismaskin front        10.000 kr/säsong
• Ismaskin motorhuv        15.000 kr/säsong
• Reklamfilm (ca 15-20 sek) på webb-tv vid hemamatcher     8.000 kr/säsong
• Powerplay/Boxplay ljudreklam        8.000 kr/säsong
• Ljustavlan        9.000 kr/säsong
• Logga på samtliga sålda säsongskort       10.000 kr/säsong

Samtliga priser är exkl. montering och material

UNGDOMSPARTNER ÖSTERÅSUNGDOMSPARTNER ÖSTERÅS
• Mittcirkel         10.000 kr/säsong
• Tekningscirkel/tekningspunker mittzon/logo mittzon/förlängda mållinjen 8.000 kr/säsong
• Logo på sarg      5.000 kr/säsong
• Logo på vägg - 5,5 x 2,1 m       8.000 kr/säsong
• Ismaskin sidor övre eller undre del      4.000 kr/säsong
• Ismaskin front        5.000 kr/säsong
• Ismaskin motorhuv        7.500 kr/säsong

Samtliga priser är exkl. montering och material

17 000 kr/säsong



PRIVATMARKNADSPARTNERPRIVATMARKNADSPARTNER

Klubb-1936

• 1 säsongskort (sittplats sektion A eller C) 
• Medlemskap i Tyringe Hockey
• Inbjudan till 1936-matchen med middag i cafeterinan innan match
• Ditt namn på Tyringe Hockeys hemsida under 1936-klubben

Värde 2 450 kr

Klubb-Tsos

• 7 stycken fribiljetter (ståplats)
• Medlemskap i Tyringe Hockey
• Ditt namn på Tyringe Hockeys hemsida under Tsos-klubben

Värde 750 kr   

Vill du veta mer? Kontakta oss!

kansli@tsos.com
0451-514 35

1 936 kr/säsong

500 kr/säsong


