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TINGSRYDS AIF TAR SIKTE 

PÅ FRAMTIDEN 

 

 

BÖNDERNA FRÅN LANDET, David mot Goliat, oavsett hur vi beskrivs 
i Hockeysverige så vill jag nog hävda att det finns en stor respekt och 
förundran över hur denna traditionsrika förening år efter år lyckas 
hålla till i toppskiktet inom svensk hockey. Men även över vår fina 
historia av att utveckla duktiga hockeyspelare. 

På en ort med ca 3.000 invånare i en kommun som består av ca. 
12.500 invånare – hur är detta möjligt? Svaret på denna fråga tror 
jag kan sammanfattas i envishet, småländsk jädra anamma samt en 
inneboende och stolt tradition av samhörighet. 

Vi vill visa att det trots en snabb samhällsutveckling så går det 
att bedriva en elitverksamhet även här bara man tillsammans 
bestämmer sig för att göra det. 

Vi vill fortsätta att utmana Hockeysverige och för att vi ska kunna 
göra det så är det fortsatt oerhört viktigt för oss att vi har stöd från 
hela bygden. Den här broschyren riktar sig till Dig som Partner och vi 
vill samtidigt passa på att tacka för Ert stöd, det är en förutsättning i 
vår fortsatta satsning att vi har er med oss. 

Nu påbörjar vi vår nya resa med sikte på 
framtiden. 

 

Tack för ert fortsatta stöd 

 

Niclas Henriksson 
VD 
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VERKSAMHETEN 

 
DET ÄR MED GLÄDJE vi kan konstatera att vi 
bedriver bygdens största fritidsgård. Under året 
sjuder det av aktivitet där killar och tjejer kämpar 
och skrattar tillsammans. Här läggs grunden till 
en god kompis och färdigheter grundläggs för 
resten av livet. 

Vi har idag ca 300 aktiva och en hel fantastiskt 
stor skara ideella vuxna som hjälper till så att 
goda samhällsmedborgare fostras. Själva hjärtat i 
vår verksamhet. 

 

TAIF VAR TIDIGT UTE med att tillsammans med 
utbildningsförvaltningen att erbjuda våra ungdomar att 
även under skoltid få utvecklas till duktiga hockeyspelare 
genom vårt Hockeygymnasium. Sedan några år tillbaka har 
vi även nationellt intag vilket gör att vi idag har ungdomar 
från olika delar av vårt avlånga land. 

Här fostras framtidens a-lags spelare och vi spelar i landets 
högre serier. Som en av få föreningar erbjuder vi samtidigt 
ett utvecklingsspår för de spelare som fortsatt vill spela 
hockey utan att elitsatsa. 

 
BYGDENS STOLTHET som huserar i landets 
näst högsta serie Hockeyallsvenskan. Laget som 
fortsätter att utmana hela Hockeysverige.  
En verksamhet som växelvis också bidrar till 
hockeyintresset och som hjälper näringslivet, 
kommunen att attrahera arbetskraft, inpendling 
och inflyttning till kommunen. 
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FRITID/UNGDOM 

SKOLAN 
SAMHÄLLSUTVECKLING 

UPPLEVELSE 

TILLSAMMANS MED TAIF 

Idé och Vision 
Vi ska bedriva en bredd– och elitverksamhet som bidrar 
till samhällsutvecklingen och som samtidigt förstärker 

medborgarnas livskvalitet. Vi ska bli ledande i regionen 
på att utbilda ungdomar till duktiga ishockeyspelare och 

goda samhällsmedborgare. 
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Statistik hämtad från: 

Hemsidan 
52 000 besökare i månaden  

1,43 min är genomsnittsbesökstiden  

Publiken 

Antal inlägg om TAIF i sociala medier 2016/2017 

     3100                313                 483             188 

Pu
bli
ks

 

VAR SYNS VI? 

- SVERIGES MEST UNDERHÅLLANDE LIGA 
HockeyAllsvenskan är den näst högsta ligan i svensk hockey och är 
utnämnd till Sveriges mest underhållande liga. 

Inför kommande säsong införs en ny seriestruktur i Hockeysverige. I 
korta drag innebär det att det enbart ges möjlighet för ett lag att 
avancera uppåt i serierna. Detta gäller även för Division 1 som enbart 
kommer att erbjudas en plats i HockeyAllsvenskan.  

Offereras 

NYHET! 

Inför säsongen 20/21 lanserar vi STUDIO-TAIF 
där vi kommer att bjuda på olika intervjuer 
och reportage både på– och utanför isen. 

 

HOCKEYALLSVENSKAN 

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?  

Med denna vetskap så är vår tryggade plats oerhört mycket värd, då 
det kommer bli ännu tuffare att kvalificera sig för HockeyAllsvenskan 
framöver.  

Ett perfekt sätt att synas för en 
bred publik och nå ut med ett 
budskap på ett annorlunda 
sätt. 
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SÄSONGSKORT  

 

MED VÅRT SÄSONGSKORT missar du inte en match och följer 
spänningen från bästa plats. Nu erbjuder vi två enkla paketeringar 
med möjlighet till delbetalning. Flexibelt och enkelt för dig som 
kund. 
 
Skillnaden mellan säsongsabonnemang och lösbiljett är ett lägre pris 
per match samt ett förtida stöd till vår verksamhet.  

-Entré till alla 26 grundseriematcher 

-Garantera din specifika plats 

-Få först – betala sen 

-26 valfria grundseriematcher 

-Få först – betala sen 

FAST FLEX 
Ett vanligt säsongskort vilket betyder att 
kortet gäller för en person där man på 
sittplats har en fast plats som gäller för 
grundserien.  

Ett säsongskort där både sittplats och stå-
plats 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 
går två personer.  
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PARTNERSKAPSNIVÅER 

GULDPARTNER SILVERPARTNER BRONSPARTNER 

Avtal värderat till 

  150 000 kr 

Avtal värderat till 

60 000 kr 

Avtal värderat från 

30 000 kr 

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 vår årliga Julfrukost 
• 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 

Avtal värderat över 

 150 000 kr 

NÄTVERKET TAIFAREN  

Pris 5.000:- 

FÖRSTA FEMMAN 

SOM PARTNER till TAIF blir du starkt förknippad med ett av regionens starkaste varumärken. 
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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 

EXPONERINGSALTERNATIV 

80 000 kr 

50 000 kr 
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 125 000 kr 

60 000 kr 

40 000 kr Sargplats TV-sida 
     50 000 kr 

Övre plexiglaset per ruta 
            10 000 kr 

Sargplats icke TV-sida 
          30 000 kr 

Nedre plexiglaset 12 rutor 
          50 000 kr 

LED-SKÄRMAR 

DIGITAL EXPONERING        

STORBILD 

Pris: 

Kortsidan, Hela (speglas på båda sidor):   20 000 kr 
Kortsidan, Halva (speglas på båda sidor): 10 000 kr 

Långsidan, Hela:  30 000 kr 
Långsidan, Halva:   15 000 kr 
Alla LED-Banners:  45 000 kr 
Alla LED-Banners per match:   3 500 kr  
(alla priser är angivna exklusive produktionskostnad) 

Pris: 

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) 
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Presentationer 
Genom att presentera olika inslag under 
matchen så marknadsförs ert företag  
repetitivt ibland flera gånger per match. 
Ni kan väljas att exponeras med film, 
logga eller speakerröst.   

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 domartrio: 15 000 kr 
Nästa hemmamatch: 15 000 kr 

EXPONERINGSALTERNATIV 

Programblad 

Stor:       12 000 kr 

Mellan:   6 000 kr 
Liten:      3 000 kr 

Lösbiljett (baksidan) 
(ca 14 000 ex per säsong) 

             15 000 kr 

GRATIS 

UTDELNING! 
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EXPONERINGSALTERNATIV 

Trappreklam 
 50 000 kr 

Ismaskinen - tak och sidor 

 Pris per logga: 20 000 kr 

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 
   12 500 kr 

STOLTHET - HJÄRTA - TRADITION



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  
Offereras 

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 hockey-
match. 

Kontakta oss för förslag 
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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. 

DETTA INGÅR: 

• Exponering i programblad 

• Exponering på storbildskärmarna under matchen 

• Exponering i matchannonsen i Smålandsposten 

• Tillgång till matchvärdslogen (plats för 16 pers) 4 middagsbiljetter 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 

• Ert företag publiceras på Instagram samt Twitter på förmiddagen efter match 

Pris 15 000 kr 
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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.  

Stötta årets 

viktigaste match! 

Gå med som företag: 

• Företagets namn publiceras på 
hemsidan. 

• Företag som bidrar med 3 kr till 
enkronan kommer att publiceras 
kontinuerligt på vår hemsida och 
rulla på storbildsskärmarna 
under enkronasmatchen. 

• Företag som bidrar med 5 kronor 
eller mer får en reklamfilm 
producerad av oss som läggs ut i 
våra kanaler. 
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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. 
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KONTAKTA OSS

 

 

 

 

NICLAS HENRIKSSON 

VD 
Mobil: 070-2920902 
E-post: niclas.henriksson@taif.nu 
 

 

 

 

 

 

 

HANNA NILSSON 

Marknadsassistent 
Mobil: 076-6270800 
E-post: hanna.nilsson@taif.nu 

Tingsryds AIF 

Torggatan 32, 362 30 Tingsryd 

Telefon: 073-3430397 
E-post: kansli@taif.nu 

VA LKOMMEN ATT

Denna broschyr är tryckt och sponsrad  

av Tingsryds Tryckeri. 

KONTAKTA OSS

 

 

 

 

NICLAS HENRIKSSON 

VD 
Mobil: 070-2920902 
E-post: niclas.henriksson@taif.nu 
 

 

 

 

 

 

 

HANNA NILSSON 

Marknadsassistent 
Mobil: 076-6270800 
E-post: hanna.nilsson@taif.nu 

Tingsryds AIF 

Torggatan 32, 362 30 Tingsryd 

Telefon: 073-3430397 
E-post: kansli@taif.nu 

VA LKOMMEN ATT

Denna broschyr är tryckt och sponsrad  

av Tingsryds Tryckeri. 


