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Efter ett minst sagt annorlunda år så vänder vi blad och ser framåt och  
hoppas att vi får kontroll över pandemin. 

 Det är mycket på gång i Tingsryds AIF, vilket är oerhört spännande. 

RESAN TAR FART 

Resan mot kommande 100 års jubileum tar nu rejäl fart och med en 
ny verksamhetsplan som guide fortsätter vi arbetet med att skapa 

förutsättningar för  att utveckla vår verksamhet.  

Äntligen händer det något kring den mångåriga diskussionen om hur vår 
arena ska förbättras. Kommunens beslut innebär att ytterligare en ishall intill 
befintlig arena tillkommer samtidigt som nuvarande anläggning ska fräschas 
upp för att möta de krav som ställs på en modern arena. Vi är fast övertygade 
om att detta kommer att gagna inte bara oss i TAIF utan området kommer att 
bli en viktig träffpunkt för hela bygden.  

Vårt representationslag hamnade på en hedersam åttondeplats ifjol och vi 
fick känna på  ett kval mot SHL. Vi bygger vidare på det vi startat och har 
siktet inställt på att ta nya kliv i tabellen. Naturligt så kommer vi få se lite 
nya ansikten i truppen i år vilket alltid är lika spännande. 

Inför säsongen så kommer vi att tillsammans med Wasaskolan starta ett lokalt 
intag vid sidan om vårt nationella Hockeygymnasium. Vi vet att alla individer 
utvecklas olika över tid och genom denna satsning ger vi fler möjligheten att 
kombinera hockeyn med sin gymnasieutbildning. Det känns mycket bra att 
bidra till att fler ungdomars dröm hålls vid liv samtidigt som vi också får ett 
större urval och fler aktiva som fortsätter spela hockey i TAIF. 

 

Ni som partners är oerhört viktiga för oss och våra samarbeten 
ska kännetecknas av en ömsesidig nytta där vi tillsammans bidrar 
till varandras utveckling. I denna folder finner ni förslag på vad vi 
kan erbjuda. 

Nu tar vi sikte på nästa station på vår gemensamma resa 

 

Tack för ert fortsatta stöd—Vi ses i hallen! 
 
 
 

Niclas Henriksson 

VD 



 

UTVECKLA 

ARENAN/NY ISYTA

NYA STJÄRNOR

HOCKEYGYMNASIUM LIU/NIU

TABELL 20/21

David 

Gustafsson 

Lawrence 

Pilut 

HÄNG MED PÅ RESAN!

 

SAMHÄLLSNYTTA TJEJHOCKEY/FLER AKTIVA



 

VAR FINNS/SYNS VI? 

1. SHL      37% 

2. Allsvenskan Fotboll   37% 

3. Hockeyallsvenskan   32% 

4. Superettan Fotboll   28% 

5. Damallsvenskan    24% 

6. Handbollsligan    21% 

7. Elitserien Bandy    18% 

8. Elitserien Speedway   18% 

INTRESSEBAROMETER 

ATT SYNAS MED OSS ÄR ATT SYNAS FÖR MÅNGA 

HockeyAllsvenskan är inte bara Sveriges 

mest underhållande liga utan även Sveriges 

tredje största idrottsliga. 

Källa: Sportnavigatorn 2018 

SVERIGES TREDJE STÖRSTA IDROTTSLIGA 

• 400 matcher per år 

• 1,2 miljoner i publik per år 

• 14 lag från Kristianstad till Umeå 

• 2800 besökare i snitt per match 

ALLA MATCHER TV-SÄNDS 

• Alla matcher sänds i Cmore med avtal till 2026 

• Fler tittare än NHL, Serie A, La Liga, m.fl. 

ENORM RÄCKVIDD 

• Över 500 000 följare i sociala medier 

• Över 100 000 000 sessioner på hemsidor 

FACEBOOK:  4564 följare 

INSTAGRAM:  4372 följare 

TWITTER:  1956 följare 

VÅR HEMMAPLAN 



 

VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG 

I VÅRT SAMARBETE? 

EXPONERING 

NÄTVERK 

KUNDVÅRD 

PERSONALVÅRD 

STÖTTNING 

UTVECKLING 

VI VILL GE ER VALUTA FÖR ER INSATS! 



 

PARTNERSKAPSNIVÅER 
SOM PARTNER till TAIF blir du starkt förknippad med ett av 

regionens starkaste varumärken. 

(150.000 kr—uppåt) (100.000 kr—uppåt) 

(60.000 kr—uppåt) (30.000 kr—uppåt) 

• 1 matchvärdskap inkl. 8 mat & biljetter 

• Rätt att använda spelare i marknadsföring 

• Exponering logga i SMP:s matchannons 

• Exponering på hemsidan med logga & länk 

• Exponering på storbildskärmar 

• 25st fribiljetter 

• 1 lagbild 

• Exponering i programblad som partner 

• Nätverket Taifaren 

• Rätt att använda TAIF:s logotype 

• Mottagare av TAIF:s informationsmail 

 

• 6 st fribiljetter 

• 1 lagbild 

• Exponering i programblad som partner 

• Exponering på hemsida som partner 

• Nätverket Taifaren 

• Rätt att använda TAIF:s logotype 

• Mottagare av TAIF:s informationsmail 
 

• 4 matbiljetter till restaurangen 

• 12 st fribiljetter 

• 1 lagbild 

• Exponering i programblad som partner 

• Exponering på hemsida som partner 

• Nätverket Taifaren 

• Rätt att använda TAIF:s logotype 

• Mottagare av TAIF:s informationsmail 
 

• 2 st fribiljetter 

• Exponering i programblad som partner 

• Exponering på hemsida som partner 

• Rätt att använda TAIF:s logotype 

• Mottagare av TAIF:s informationsmail 

 

 

(5.000 kr—uppåt) 

• Företagsnamn i programbladet 

• Exponering på hemsidan 

• Signerat lagfoto 

• Möjlighet att rikta ett erbjudande via medlemsappen 



LED-SKÄRMAR 

STORBILD 

Kortsidan, Hela (speglas på båda sidor):    25 000 kr 
Kortsidan, Halva (speglas på båda sidor):  15 000 kr 

Långsidan, Hela: 35 000 kr 
Långsidan, Halva:   20 000 kr 
Alla LED-Banners:  50 000 kr 
Alla LED-Banners per match:   4 200 kr 

(alla priser är angivna exklusive produktionskostnad) 

Hela säsongen 
10 sekunder:   15 000 kr 
20 sekunder:   20 000 kr 

Per match 
10 sekunder:   3 000 kr 
20 sekunder:   4 000 kr 

(alla priser är angivna exklusive produktionskostnad) 

DDIIGGIITTAALL  EEXXPPOONNEERRIINNGG  
Ditt varumärke i rörlig exponering i arenan. 

Mycket bra tv-exponering och arena-exponering. 

ALLMÄNNA VILLKOR 

- Samtliga priser angivna är exklusive moms.
- Kostnader i samband med framtagning av exponeringsmaterial så som skyltar, logotyper etc tillkommer och faktureras separat.
- För de fall reklamskatt skall debiteras tillkommer detta belopp och faktureras samtidigt.
- Angivna priser gäller för grundseriespel. Vid kvalspel tillkommer ett kvaltillägg som överenskommes separat.



ISREKLAM 

SARGPLATS 

EXPONERING I ARENAN 

SKYLTAR 

Stolreklam    1 500 kr 
Trappreklam   50 000 kr 
Ismaskinen—tak och sidor  25 000 kr 
(pris per logga) 
Skylt över spelargång  25 000 kr 
Läktarsektionssponsring    50 000 kr 
Skylt vid gång ståplats    25 000 kr 
Stor hängskylt långsidan   25 000 kr 
Mellanstor väggskylt  15 000 kr 
Liten väggskylt  14 000 kr 

TV-sida   50 000 kr 
Icke TV-sida  30 000 kr 

Mittcirkel  125 000 kr 
Yttercirkel/tekning   60 000 kr 
Förlängd mållinje   40 000 kr 
Mittzon    40 000 kr 

Nedre plexiglas 12 rutor   50 000 kr 
Övre plexiglas per ruta   10 000 kr 

Ditt varumärke i fast exponering i arenan. 
Reklam på sargen exponeras mycket frekvent i tidningar och tv. 

Sargreklamen finns närmast händelsernas centrum och ses bra av publiken. 



 

50 000 kr 

50 000 kr 

40 000 

40 000 kr 

100 000 kr 

100 000 kr 

100 000 kr 

150 000 kr 
80 000 kr 

100 000 kr 

50 000 kr 

100 000 kr 

70 000 kr 

70 000 kr 

60 000 kr 

80 000 kr 

50 000 kr 

För er som vill vara i centrum varje byte, varje match,  både hemma och borta.  

Ni kommer synas frekvent ibland annat TV, tidningar, vid intervjuer och reportage.  

EXPONERING MATCHSTÄLL 

50 000 kr 



 

EXPONERING I ARENAN 

 

Stor:        12 000 kr 
Mellan:     6 000 kr 
Liten:         3 000 kr 

MATCHPRESENTATÖR 
TAIF:s Powerplay:  20 000 kr 

TAIF:s Boxplay:   20 000 kr 

TAIF:s Line-up:   15 000 kr 

Första målskytt:  20 000 kr 

Icing:    25 000 kr 

Powerbreak:   25 000 kr 

Dagens domarteam  15 000 kr 

Nästa hemmamatch: 15 000 kr 

50/50-lotteriet:  20 000 kr 

Kvällens publiksiffra: 20 000 kr 

Mål:     50 000 kr 

Genom att presentera olika inslag under 

matchen så marknadsförs ert företag 

repetitivt ibland flera gånger per match. 

 

Ni kan välja att exponeras med film, 

logga eller speakerröst. 

PROGRAMBLAD 

ENKRONASMATCHEN

En match varje säsong arrangerar vi Enkronan 

vilket innebär att privatpersoner och företag går 

in och bidrar med valfri summa per åskådare. 

Tillsammans med er gör vi denna match till något 

alldeles extra.  

GRATIS 

UTDELNING! 

Stötta årets viktigaste match! 



 

NÄTVERKET TAIFAREN 

NÄTVERKET TAIFAREN ÄR ett forum för våra partners att knyta kontakter, utbyta kunskap och 

generera affärsmöjligheter. Nätverket stärker TAIF:s verksamhet och ger oss möjlighet att bidra 

med samhällsnytta genom att vara en länk mellan våra partners samtidigt som vi erbjuder våra 

partners möjligheter till en miljö där kontakter kan skapas och utvecklas. 

DETTA INGÅR: 

• Gäller för 2 personer per företag 
• Kontaktskapande mellan våra partners 
• Inbjudan till föreläsningar 
• Presentera ditt företag 
• Träffa beslutsfattare, spelare och ledare i TAIF 
• Inbjudan till partnerfrukost 
• Inbjudan till TAIF-padeln 
• Möjlighet att göra riktade utskick till nätverkets medlemmar 
• Överraskningar 
• Mat och dryck vid träffar 
• Möjlighet att vara värd för en träff och pusha för sin verksamhet 

TRÄFFAR PARTNERFRUKOST TAIF-PADEL 

Pris  8.000:- 

 

NYHET! 



 

 

 

MATCHVÄRDSKAP         
SOM MATCHVÄRD delar ditt företag huvudrollen med laget 

för en match. Företaget är i full fokus genom exponering i 

arenan under matchen. Ta med era kunder på en helkväll i 

restaurangen med god mat och dryck i kombination med en 

underhållande hockeymatch. 

• Exponering i programblad 

• Exponering på storbildskärmarna under matchen 

• Exponering i matchannonsen i Smålandsposten 

• Tillgång till matchvärdslogen (plats för 16 pers) 

8 matbiljetter samt kaffe och kaka ingår 

• Senaste nytt av lagets tränare innan matchen 

• Möjlighet att nyttja den publika delen av arenan för egna 

marknadsföringsaktiviteter så som monter, flygblad m.m. 

• Ni uppmärksammas på isen innan matchen då en 

representant från ert företag får mottaga en signerad 

matchtröja från TAIF:s lagkapten 

• Ni utser och delar ut medtaget pris på isen till ”Matchens 

lirare” efter slutsignal 

• Ert företag publiceras på Instagram samt Twitter på 

förmiddagen efter match 

Pris  20.000 kr 

DETTA INGÅR: 



 

ARENARESTAURANGEN 

ARENARESTAURANGEN erbjuder dig god mat och 

dryck att avnjuta i samband med våra matcher.  

Ladda upp för match på bästa sätt tillsammans 

med vänner, kollegor eller kunder.  

MAT + HOCKEY  

NÅ UT TILL VÅRA MEDLEMMAR 
SOM MEDLEM har du tillgång till flera förmåner, 

bland annat förmånliga erbjudanden. Kanske vill 

just ditt företag synas genom erbjudanden för 

våra medlemmar? 

Genom SportAdmin Medlemsapp kan du 

som medlem enkelt ta del av nyheter, 

matcher, erbjudanden m.m. 

KONFERENS 

BOKA IN ett ledningsmöte i vår konferenslokal 

i kombination med en efterföljande middag 

och hockeymatch. 

Kontakta oss för förslag 

 

Offereras 



SÄSONGSKORT 
MED VART SÄSONGSKORT missar du inte en match och följer spänningen från bästa plats.

Vi erbjuder två enkla paketeringar med möjlighet till delbetalning via Klarna. 

Flexibelt och enkelt för dig som kund. 

SITTPLATS 
För privatpersoner/företag. Vårt mest prisvärda alternativ sett till pris per match. 

• Entre till alla 26 grundseriematcher

• Garantera din specifika plats

• Få först - betala sen

STÅPLATS 
För privatpersoner/företag. Vårt mest prisvärda alternativ sett till pris per match. 

• Entre till alla 26 grundseriematcher

• Billigare än lösbiljetter

• Få först - betala sen

FLEXPOTT 
Ett säsongskort där både sittplats och ståplats laddas med grundserieomgångarna. 

Här har man möjlighet att välja matcher och antal platser ur en pott. 

Exempelvis så kan man välja att gå varannan match och gå två personer. 

• 26 valfria grundseriematcher

• Få först - betala sen



 

STUDIO TAIF 

Inför föregående säsong 20/21 lanserade vi Studio TAIF vilket blev otroligt uppskattat bland 

våra följare. Studio TAIF är TAIF:s TV-kanal på webben där vi följer våra lag och ger er en inblick 

i verksamheten. Vi bjuder på olika intervjuer och reportage både på– och utanför isen. 

Genom Studio TAIF får Du som partner möjlighet att synas i våra digitala kanaler. Kanske vill du 

att våra videos presenteras av just er företagslogga? Ett perfekt sätt att synas för en bred publik 

och nå ut med ett budskap på ett annorlunda sätt. 

Offereras 

DIGITALA PRODUKTER 

FACEBOOK 

4 564 

TWITTER 
1956 

PÅ GÅNG! 

Laguppställning 

(Inför varje match på Facebook, 

Instagram och Twitter) 

52 st 

Syns tillsammans med oss i våra sociala medier. Vi placerar er logotyp i grafiken 
och taggar ert konto om ni har ett sådant. Kontakta oss för offert. 

Födelsedagar 

(på Facebook, Instagram och Twitter) 

ca 40 st 

INSTAGRAM 

4 372 



 

Tingsryds AIF •  Torggatan 32, 362 30 Tingsryd 

www.taif.nu •  kansli@taif.nu •  073-343 03 97  

 

VD 

070-292 09 02 

niclas.henriksson@taif.nu 

 

MARKNADSASSISTENT 

076-627 08 00 

hanna.nilsson@taif.nu 

Denna broschyr är tryckt och 

sponsrad av Tingsryds Tryckeri. 




