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ELITSERIEHANDBOLL



VÄLKOMMEN TILL  
HK MALMÖ!

 
Vi är en hårt satsande förening som blandar elithandboll 
med ett stort hjärta och samhällsansvar. 
Vi arbetar hårt för att vara hela Malmös angelägenhet. 
Ett led i detta har varit att inför denna säsong slå ihop vår 
verksamhet med Dalhems IF. Tillsammans får vi nu ca 30 lag i 
seriespel och även en stark satsning på damhandbollen.  
Vi erbjuder en öppen, utvecklande och inspirerande mötes-
plats och arbetar för att skapa sociala och sportsliga fram-
gångar på högsta nivå. 
 
Vår vision är att vara en förening där alla känner sig välkom-
na. Vi strävar efter att bli en ledande aktör och på så vis 
bidra till att göra Malmö till en bättre plats. På det sportsliga 
planet ska vi utvecklas och ta oss så långt det bara går – och 
vi hoppas att hela Malmö stöttar oss på vägen dit. 
Utan goda samarbeten kan vi inte nå våra mål och det är här 
du kommer in i bilden. Vi hoppas att du vill engagera dig 
som sponsor i vår förening och därmed hjälpa oss att uppfyl-
la våra mål – och i förlängningen bidra till ett bättre Malmö. 
Vi tror nämligen att laganda är något som smittar av sig och 
får positiva effekter långt bortom handbollsplanen. Det är 
därför vi brukar säga att vi alla spelar i samma lag – på pla-
nen, på bänken och på läktaren – och vidare hela vägen ut i 
samhället. 

Jörgen Rasmusson / ordförande HK Malmö



 



MED HJÄRTAT  
PÅ RÄTT PLATS

Vårt samhällsengagemang är stort och 
passionerat. Här kan du läsa om  

några av de saker vi gör för att aktivt  
bekämpa segregation och utanförskap.



 

HIMMELSK HANDBOLL
Himmelsk Handboll är ett samhällssocialt integrationsprojekt som ger 
ungdomar på låg- och mellanstadiet en möjlighet till information och 
aktiviteter som påverkar deras attityd till kriminalitet och uppmuntrar 
till fysiska aktiviteter. Vi vill få ungdomar i utsatta områden att prova 
på handboll och få en chans att träffa nya kompisar i sammaålder och 
område. Föreningslivet erbjuder ett nytt socialt nätverk som bygger 
på hjärta, kamratskap och moral – och vi hjälper inte bara ungdomarna 
utan även deras föräldrar, som i många fall upplever en ännu högre 
grad av utanförskap än barnen. Genom Himmelsk Handboll stärker vi 
familjernas självkänsla och erbjuder ett innanförskap i det nya globala 
och mångkulturella samhället.

ÅRLIG VÄLGÖRENHETSMATCH
Varje säsong spelar vi en välgörenhetsmatch och bjuder Malmöborna 
på fri entré. Matchen är en elitseriematch där företagen stödjer något 
specifikt och passande ändamål. Samtidigt erhåller företagen goodwill 
och exponering. Vi skänker 15 % av alla intäkter till ändamålet. Under 
de senaste säsongerna har vi arbetet för stöd till Barncancerfonden. 
Detta då Barncancer är något av det mest hemska som kan drabba ett 
barn och en familj. Vi har även arbetat med BRIS och deras verksamhet  
för att att stärka barns och ungas rättigheter och förbättra deras 
levnadsvillkor. För oss är det en självklarhet att arrangera en likvärdig 
match även denna säsong. 

BOUF – BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSHINDER
Som en av ytterst få elitföreningar i Sverige har vi ett integrerat lag  
för barn och ungdomar med funktionshinder. Åldrarna är blandade och 
laget innehåller både pojkar och flickor som alla utövar sin favorit sport 
på samma villkor. Alla i gruppen blir sedda, uppmärksammade och  
känner sig delaktiga. Tillsammans med sina duktiga och välutbildade 
ledare är det kanske detta lag som på allra bästa sätt utstrålar glädje 
och bär upp föreningens ledord Hjärta – Kamratskap – Moral.

JÄMSTÄLLD HANDBOLL
Vi arbetar för att bygga en jämställd organisation där alla känner sig 
välkomna och delaktiga. Sammanslagningen med Dalhems IF medför 
att vi nu även kan satsa fullt ut på damhandbollen. En långsiktig sats-
ning som ska ge Malmöborna även ett elitlag på damsidan 2022. 





 

NÄTVERKET
Avsikten med vårt nätverk är att kring varumärket  
HK Malmö skapa utrymme för tankar och idéer som  
gagnar både HK Malmö och företagen i nätverket.

Medan nätverket stärker klubbens verksamhet  
idémässigt och ekonomiskt erbjuder klubben  
företagen möjligheten att mötas i en stimulerande  
miljö där nya affärskontakter kan frodas och  
varumärken stärkas.

Som medlem i nätverket stöder du på samma gång  
HK Malmös olika projekt som ger barn och ungdomar  
en möjlighet att utvecklas i en positiv inriktning.

I samtliga paket från Nätverkssponsor och uppåt ingår:

Årlig kick off med nätverket och spelartruppen 

Nätverksträffar vid utvalda hemmamatcher

Frukostträffar hos andra nätverksföretag

Kaffe och kaka i pausen vid varje hemmamatch

Nyhetsmail

Nätverksmatrikel 

Tillkommande aktiviteter som tex julbord, 

bowling, golf mm. 





 

HUVUDSPONSOR
Medlemskap i nätverket 

12 nätverkskort

2 x 36 meter LED-reklam i Baltiska Hallen

Logotyp på handklappa (matchprogram)

Logotyp på matchannons och matchaffisch

Reklamtryck på elitlagets matchdräkter

Reklam på damlagets matchdräkter

Reklamtryck på tränarens pikétröja

Golvreklam

Exponering TV-skärmar Baltiska hallen

En matchtröja

Två matchvärdskap

Fyra platser vid nätverksresa

Vepa med spelarbild/företagsnamn i Baltiska Hallen

Reklamtryck på ungdomslagens tröjor (*)

Möjlighet att låna spelare vid eget företagsevent

PRIS: 400.000 kronor

(*) Trycks på nya matchställ





 

GULDSPONSOR
Medlemskap i nätverket 

10 nätverkskort

36 meter LED-reklam i Baltiska Hallen

Logotyp på handklappa (matchprogram)

Reklamtryck på elitlagets matchdräkter

Reklamtryck på tränarens pikétröja

En matchtröja

Ett matchvärdskap

Tre platser vid nätverksresa

Vepa med spelarbild/företagsnamn i Baltiska Hallen

Möjlighet att låna spelare vid eget företagsevent

PRIS: 300.000 kronor





 

SILVERSPONSOR
Medlemskap i nätverket 

6 nätverkskort

18 meter LED-reklam i Baltiska Hallen

Logotyp på handklappa (matchprogram)

Litet reklamtryck på elitlagets matchdräkter

En matchtröja

Ett matchvärdskap

Två platser vid nätverksresa

Möjlighet att låna spelare vid eget företagsevent

PRIS: 120.000 kronor





 

BRONSSPONSOR
Medlemskap i nätverket 

4 nätverkskort

9 meter LED-reklam i Baltiska Hallen

Logotyp på handklappa (matchprogram)

Ett matchvärdskap

En plats vid nätverksresa

PRIS: 60.000 kronor

DAMLAGET 
Vi välkomnar separata skräddarsydda överenskommelser 
då det gäller vår långsiktiga satsning på våra damer.





 

PRIS: 35.000 kronor

NÄTVERKSSPONSOR
2 nätverkskort 

3 meter LED-reklam i Baltiska Hallen

Företagsnamnet på handklappa (matchprogram)

En plats vid nätverksresa





 

HJÄRTSPONSOR
2 entrékort till samtliga hemmamatcher

Kaffe i pausen vid varje match

Exponering med företagsnamn på HK Malmös hemsida 

Länk till egen hemsida

2 supporter t-shirts

TRE GODA ANLEDNINGAR ATT STÖTTA HK MALMÖ
 
Vi är en förening som bryr sig om varandra och tar samhällsansvar.  
Vi bjuder på oss själva och sprider glädje, engagemang och energi.

Vi är en öppen förening där alla är välkomna och vi arbetar för både 
social och idrottslig utveckling.

Vi är ärliga, ödmjuka och visa respekt både mot oss själva, varandra 
och vår omgivning.

 

HJÄRTA – KAMRATSKAP – MORAL

PRIS: 12.500 kronor





 

LED-SKÄRMAR 

Digitala skärmar på långsidan riktade  
mot TV:s huvudkamera. 
 

36,0 m  50.000 kr
18,0 m  37.500 kr
9,0 m  22.000 kr
6,0 m  17.500 kr
3,0 m  10.000 kr

GOLVDEKALER 
 

Mittcirkel 100.000 kr
Vid frikastlinjen 65.000 kr

SKYLTPAKET 
 

Dubbelsidiga skyltar vid spelarbänkarna 
med måtten 2500 x 765 mm.

20.000 kr / säsong
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ARENAREKLAM

Alla priser är exklusive 
reklamskatt och 
produktionskostnader.EGET REKLAMBUDSKAP 

Tv-skärmar runt hela arenan.

10.000 kr / säsong

Samtliga hemmamatcher sänds i C-Mores kanaler.





 

SPELARVEPA 
Vepa med bild på spelare med sponsorlogga under  
som hänger i foajén i Baltiska Hallen vi match.

Måtten är 1300 x 750 mm.

5.000 kr

MATCHBOLL 
Sponsra matchbollen. Företagsnamnet visas på våra  
digitala LED-skärmar samt läser speakern upp det  
innan varje halvlek tar sin början. 

3.000 kr

EGNA IDÉER? 
Har du egna funderingar på exponering i samband med  
HK Malmös matcher. Vi är alltid lyhörda för nya idéer.

Hör gärna av dig till oss på ulf@hkmalmo.se

ÖVRIG REKLAM

MATPAKET 

Middag inkl. dryck i samband med herrlagets matcher. 
Totalt 10 utvalda hemmatcher för 2 personer/ match.

5.000 kr

MATCHVÄRDSKAP  
Enligt särskild ök.



HK MALMÖ | BOX 31030 | 200 49 MALMÖ | 040-22 07 09 | KANSLI@HKMALMO.SE | WWW.HKMALMO.SE

I SAMMA LAG
PÅ PLANEN, PÅ BÄNKEN, PÅ LÄKTAREN

OCH VIDARE UT I SAMHÄLLET.
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