
Bli Sponsor för Järfälla Hockey Club!!

Bakgrund
Järfälla Hockey Club bildades 1976, och har genom åren varit oerhört framgångsrika vad gäller att fostra 
profiler till SHL och Tre kronor och NHL. Peter Wallin, Mikael Tellqvist, Niklas och Staffan Kronwall, Edvin 
Frylen, Daniel Rudslätt och Patrik och Marcus Nilsson är alla exempel på starka profiler som utvecklats i 
föreningen. Järfälla HC är i dag en av Stockholms största ishockeyföreningar med ca 350 aktiva från 
Hockeyskola till A-lag.
Idag är vi en växande förening med en av landet största hockeyskolor. Över 210 st har varit inskriva under 
säsongen.     

Vision
Stockholms bästa plantskola – för alla

Strategi
Fostra duktiga hockeyspelare och bra människor genom kollektiv och individuell utveckling

Övergripande mål
Ekonomisk balans, sportsliga resultat och social utveckling (ESS).

I Järfälla Hockey Club tror vi att nyckeln till framgång är att utbilda duktiga hockeyspelare och bra 
människor. Det räcker inte med att ”bara” vara en duktig idrottare och vi vill därför även utveckla 
ungdomarna utanför rinken. Att vara ödmjuk, lojal, entusiastisk, samarbetsvillig etc. är egenskaper man har 
nytta av hela livet och vi arbetar därför aktivt med att utbilda våra ungdomar i den riktningen.

Värdegrund
Våra framgångs principer för att lyckas med verksamheten är att arbeta aktivt med vår värdegrund som är

• Mod

• Öppenhet

• Glädje 

Exponeringsfakta

• Aktiva: 350 st.

• Cuper: Minst 9 st där ca 1200 personer rör sig i hallen

• Hemsida: 120 000 sessioner och 10 000 unika besökare varje år

• Facebooksida

• Kronwall Stars: Heldagsevent med över 2000 besökare 



JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB

SPONSORMENY 2017/18

25 000:-

VARJE DAG ÄR EN BRA DAG FÖR HOCKEY!

• Skylt i hallen 0,7 m x 1,7 m 

• Tillgång till utskick via medlemsregister 4x per år 

• Framstående sponsorplats på hemsidan

• Exponering på Kronwall stars event 

• Sponsormatch (ca värde 10 000 kr)

• Exponering på enkronasmatch 

• Matchsponsor till A-laget vid 6 tillfällen. 

• Fri entré till samtliga A-lagsmatcher 

• Skylt i hallen 0,7 m x 1,7 m 

• Tillgång till utskick via medlemsregister 1 x per år

• Framstående exponering på hemsidan 

• Exponering Kronwall stars

• Exponering enkronasmatch

• Matchsponsor A-laget 2 matcher

• Fri entré till samtliga A-lagsmatcher 

• Skylt i hallen 0,7 m x 1,7 m 

• Tillgång till utskick via medlemsregister 2 x per år

• Framstående sponsorplats på hemsidan

• Exponering Kronwall stars 

• Exponering enkronasmatch 

• Matchsponsor A-laget 4 matcher’

• Fri entré till samtliga A-lagsmatcher 

15 000:-

GULD

SILVER

BRONS

10 000:-

Bli Sponsor för Järfälla Hockey Club!!



Bli Sponsor för Järfälla Hockey Club!!

SÄLLSKAPET - GULDPUCKEN 1000: -

Syftet med Guldpucken är att samla hockeyintresserade personer och företag till 
diverse aktiviteter och utbyta erfarenheter med varandra och därmed starka 
ekonomin i Järfälla Hockey Club

• Studiebesök

• Företagshockey

• Föreläsningar     

ENKRONAN MATCH – A-LAGSMATCH

SARGREKLAM / JÄRFÄLLA HOCKEYTV 5000:-

Enkronmatchen är ett matchevenemang där företagare sponsrar med 1, 2, 5 eller 10 
kronor per åskådare som sedan delas 50/50 till föreningen och en 
välgörenhetsorganisation. Enkronan kommer genomföras innan jul 2017

• Företagsnamn på hemsidan samt under fliken ”Enkronan”

• Företagsnamn på Järfälla Hockey Clubs facebook sida

• Företagsnamn på matchevenemang 

• Priset avser sargreklam 3 x 1 m 

• Exponering i Järfälla HockeyTV

• Tillverkningskostnad tillkommer

• Tekningscirklarna i ytterzonerna 20 000:-/st

• Småreklam 15 000:-/ st

• Tillverkningskostnad tillkommer

Här nedan finner du JHCs olika sponsorpaket. Då vi är måna om att finna en lösning som 
tillfredsställer just Ert företag är vi även öppna för att skräddarsy ett paket som passar just Er. 
Vi vill också informera om att reklamskatt på 8% tillkommer samt tillverkningskostnader för 
exponeringskyltar

ISREKLAM  

JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB

SPONSORPAKET
VARJE DAG ÄR EN BRA DAG FÖR HOCKEY!


