
HUVUDPARTNER

Som Huvudpartner till Hammarby Fotboll kopplas ert varumärke, era produkter 
och tjänster samman med en av Sveriges starkaste och mest kommunikativa 
plattformar inom idrott. Som Huvudpartner garanteras ni branschexklusivitet och 
en fantastisk exponering och synlighet. Ni erhåller en medial exponering som ger 
er mycket stort genomslag i alla former av lokala och nationella medier. Ni känner 
inte bara en mycket stark närhet och association till laget och till hela föreningen 
utan också en mycket stark närhet med alla våra mycket dedikerade och pas
sionerade fans. Ni har långtgående möjligheter att använda Hammarby Fotboll i  
er marknadsföring. Som Huvudpartner garanterar vi dig starka associationsvärden 
tillsammans med ett av Sveriges absolut starkaste varumärken i svensk idrott.

VAD INGÅR?

EXPONERING

• Logotyp på Hammarbys matchdräkt. 
• Utvalt träningsmaterial, enligt överenskommelse.

ARENA, FAST:

• 2 st. reklamskyltar på respektive kortsida (6×0.9m). 
• 2 st. reklamskyltar på östra långsidan (6×0.9 m).

ARENA, LED ÖSTRA OCH VÄSTRA. TV EXPONERING:

• 18–20 st. tillfällen om totalt 3 min. per match på västra långsidan (108 m).   
• 2 st. rörliga alt. fasta budskap per match på 2 st. storbildsskärmar  
 i arenautrymmet (10×10 m). 
• Stadium Vision, 300 st. skärmar á 55” i arenas foajéer och lounger. 
 Exponering 1 timme innan till 30 minuter efter match.

PRIS: ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE



HUVUDPARTNER
PRIS: ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE

EXPONERING I SOCIALA MEDIER:

• Bannerannons: 52 veckor på hammarbyfotboll.se. 
• Facebook: 6 st. budskap vid Hammarbys Facebooksida  
 (ca 90 000 följare). 
• Instagram: 6 st. budskap via Hammarbys Instagram  
 (ca 115 000 följare). 
• HTV: 6 st. reklamfilmsinslag på Hammarby HTV  
 (ca 170 000 visningar/film). 
• Nyhetsbrev: 4 st. Budskap i Hammarby Nyhetsbrev 
 (skickas till alla biljettköpare).

MATCHVÄRDSKAP (1 TILLFÄLLE):

• Extra LED och storbildsutrymme (1 minut) som  
 presenterar dagens matchsponsor.  
• Dela ut matchbollen. 
• Speaker: ”Matchen presenteras av…”  
• Intervju i halvtid. 
• Matchens spelare pris.  
• Takeover (stor splash) på hemsidan 3 dagar inför match. 
• Instick matchprogram. 
• Möjlighet till event och marknadsplats på Globen torget.

REPRESENTATION OCH BILJETTER

• 4 st. premiumstolar med VIPaccess vid Hammarbys  
 15 hemmamatcher på Tele2 Arena i seriespel och  
 i Svenska Cupens gruppspel mot avrop*. 
• 100 st. premiumbiljetter med VIPaccess vid  
 Hammarbys 15 hemmamatcher på Tele2 Arena i  
 seriespel och i Svenska Cupens gruppspel mot avrop*. 
• 40 st. Mat och dryckespaket att fördela under  
 säsong mot avrop**. 
• 100 st. biljetter på övre etage mot avrop**.

ÖVRIGA FÖRMÅNER

• Hammarby Fotbolls mailsignaturer. 
• Rollups i VIPytor. 
• Matchprogram. 
• Sponsorkort. 
• Lösbiljetter och säsongkort.

RELATION OCH AFFÄR

• Medlemskap i affärsnätverket Bajen2Bajen för  
 två personer (8–10 träffar per år varav värdskap  
 vid ett tillfälle).  
• Möjlighet till utskick till nätverksmedlemmar. 
• 2 st. platser till Hammarbys årliga partnerresa. 
• Deltagande för 2 personer till årlig sammankomst  
 med övriga Hammarby Partners. 
• Avsändare samt aktivt deltagande i Hammarbys  
 CSRprojekt (Hammarby Ungdom, Barndiabetesfonden,  
 UN Women – He for She, Gröna Linjen). 
• 4 st. singnerade spelartröjor samt två st. inramade  
 lagbilder. 

GENOM HAMMARBYS FÖRSORG VID INLETT  
SAMARBETE

• Intervju på Hammarby HTV. 
• Pressmeddelande. 
• Nyhetsbrev.

TILLVAL: 

• Terrassloge/loge

* Max 20 st. vid derby. Gäller ej europaspel, svenska cupen final. Möjligheten att  
 köpa till platser finns. 
** Biljetter avropas under säsong senast 5 dagar före aktuell match till  
 marknad@hammarbyfotboll.se. Extra mat och dryckespaket kan beställas  
  senast fem dagar innan respektive match.



HUVUDPARTNER
PRIS: ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE

Som Huvudpartner till Hammarby Damfotboll kopplas ert varumärke, era prod ukter 
och tjänster samman med en av Sveriges starkaste och mest kommunikativa 
plattformar inom idrott. Som Huvudpartner garanteras ni branschexklusivitet och 
en fantastisk exponering och synlighet. Ni erhåller en medial exponering som ger 
er mycket stort genomslag i alla former av lokala och nationella medier. Ni känner 
inte bara en mycket stark närhet och association till laget och till hela föreningen 
utan också en mycket stark närhet med alla våra mycket dedikerade och passio
nerade fans. Ni har långtgående möjligheter att använda Hammarby Damfotboll  
i er marknadsföring. Som Huvudpartner garanterar vi dig starka associations
värden tillsammans med ett av Sveriges starkaste varumärken i svensk idrott.

VAD INGÅR?

EXPONERING

• Bröstexponering på Hammarbys matchdräkt ALAG och U19.

• Exponering på alla träningskläder.

ARENA REKLAM

• 6 stycken fasta skyltar (1×5 meter) på kortsida och långsida. 

• 4–6 stycken rörliga alternativt fasta budskap per match  
på 1 storbildsskärm i arenautrymmet.



EXPONERING I SOCIALA MEDIER:

• Bannerannons: 52 veckor på hammarbyfotboll.se.

• Facebook: 2 st. budskap via Hammarbys Facebooksida (ca 90 000 följare).

• Instagram: 2 st. budskap via Hammarbys Instagram (ca 115 000 följare).

• HTV: 4 veckor reklamfilmsinslag på Hammarby HTV  
(totalt ca 200 000 visningar/månad).

• Nyhetsbrev: 2 st. budskap i Hammarby Nyhetsbrev 2022  
(skickas till alla biljettköpare ca 60 000 st).

REPRESENTATION OCH BILJETTER

• 4 st. premiumstolar med VIPaccess vid Hammarbys alla hemmamatcher  
i seriespel och i Svenska Cupens gruppspel mot avrop*.

• 50 st. premiumbiljetter med VIPaccess vid Hammarbys alla hemmamatcher  
i seriespel och i Svenska Cupens gruppspel mot avrop*.

RELATION OCH AFFÄR

• Medlemskap i affärsnätverket Bajen2Bajen Dam och Herr för två personer 
(8–10 träffar per år varav värdskap vid ett tillfälle).

• Möjlighet till utskick till nätverksmedlemmar.

• 2 st. platser till Hammarbys årliga partnerresa.

• Deltagande för 2 personer till årlig sammankomst med övriga Hammarby  
Partners.

• Avsändare samt aktivt deltagande i Hammarbys CSRprojekt  
(Hammarby Ungdom, Barndiabetesfonden, UN Women – He for She, Linjeprojektet).

• 4 st. signerade spelartröjor samt två st. inramade lagbilder. 
 

 

* Max 10 st. vid derby. Möjligheten att köpa till platser finns.

HUVUDPARTNER
PRIS: ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE



OFFICIELL PARTNER
PRIS: 300 000–1 500 000 KR

Som Officiell Partner till Hammarby Fotboll tillhör du en exklusiv grupp företag 
med omfattande möjligheter till synlighet och exponering. Som Officiell Partner 
erhåller du en fantastisk medial plattform som under hela året ger dig en stark 
position att kommunicera ditt budskap från. Som Officiell Partner till Hammarby 
Fotboll kopplas ni till associationsvärden tillsammans med ett av Sveriges star
kaste varumärken. Ert deltagande och medlemskap i vårt omfattande affärsnät
verk Bajen2Bajen ger dig givetvis många nya utvecklande affärskontakter och fler 
lönsamma affärer.

VAD INGÅR?

ARENAEXPONERING ÖSTRA OCH VÄSTRA

• 10–12 st. tillfällen om totalt 2 min. per match på västra långsidan (108 m).  
• 2–3 st. rörliga alt. fasta budskap per match på 2 st. storbildsskärmar i  
 arenautrymmet (10×10 m). 
• Stadium Vision, 300 st. skärmar á 55” i arenas foajéer och lounger. 
 Exponering 1 h innan till 30 minuter efter match.

EXPONERING I SOCIALA MEDIER SLUMPAD: 

• Topbannerannons: 6 veckor på hammarbyfotboll.se. 
• Facebook: 3 st. budskap vid Hammarbys Facebooksida (ca 90 000 följare). 
• Instagram: 3 st. budskap via Hammarbys Instagram (ca 115 000 följare). 
• Nyhetsbrev: 2 st. Budskap i Hammarby Nyhetsbrev 
 (skickas till alla biljettköpare). 
• Sidobanner 6 veckor 
• HTV 3 veckor



REPRESENTATION OCH BILJETTER

• 4 st. fasta premiumstolar med VIPaccess vid Hammarbys 15 hemmamatcher  
 på Tele2 Arena i seriespel och i Svenska Cupen*. 
• 60 st. premiumbiljetter med VIPaccess vid Hammarbys 15 hemmamatcher  
 på Tele2 Arena i seriespel och i Svenska Cupen mot avrop*. 
• 20 st. Mat och dryckespaket att fördela under säsong mot avrop**.

RELATION OCH AFFÄR

• Medlemskap i affärsnätverket Bajen2Bajen för 2 personer  
 (8–10 träffar per år varav värdskap vid 1 tillfälle).  
• 2 st. signerade matchtröjor och 2 st. inramade lagbilder. 
• Logotyp på hammarbyfotboll.se, matchprogram och på rollups i VIPytor. 
• 2 st. platser till Hammarbys årliga partnerresa. 
• Deltagande för 2 personer till årlig sammankomst med övriga  
 Hammarby Partners. 
• Förtur till deltagande i Hammarbys CSR projekt (Hammarby Ungdom,  
 Barndiabetesfonden, UN Women – He for She, Gröna Linjen etc. 

GENOM HAMMARBYS FÖRSORG VID INLETT SAMARBETE:

• Pressmeddelande. 
• Nyhetsbrev.

TILLVAL

• Terrassloge/Loge. 
• Event och marknadsplats på Globen torget. 
• Dräktexponering beroende på plats. 
• Ytterligare arena exponering 
• Sociala medier

* Max 10 st. vid derby. Möjligheten att köpa till platser finns. 
** Avropas under säsong senast 5 dagar före aktuell match till marknad@hammarbyfotboll.se. 
 Extra mat och dryckespaket kan beställas senast fem dagar innan respektive match.

OFFICIELL PARTNER
PRIS: 300 000–1 500 000 KR



Som Officiell Partner till Hammarby Damfotboll tillhör du en exklusiv grupp företag 
med omfattande möjligheter till synlighet och exponering. Som Officiell Partner 
erhåller du en fantastisk medial plattform som under hela året ger dig  
en stark position att kommunicera ditt budskap från. 

Som Officiell Partner till Hammarby Fotboll kopplas ni till associationsvärden 
 tillsammans med ett av Sveriges starkaste varumärken. Ert deltagande och  
medlemskap i vårt omfattande affärsnätverk Bajen2Bajen ger dig dessutom 
många nya utvecklande affärskontakter och fler lönsamma affärer. 

VAD INGÅR?

EXPONERING

• Dräkt exponering på Hammarbys matchdräkt en yta på arm,  
axel eller rygg. Gäller ALAG och U19, tröja och byxor.

• Exponering på alla träningskläder.

ARENA REKLAM

• 3 st. fasta skyltar (1×5 meter) på kortsida och långsida. 

• 2–4 st. rörliga/fasta budskap per match på 1 st. storbildsskärm  
i arenautrymmet.

OFFICIELL PARTNER
PRIS: 150 000 KR



EXPONERING I SOCIALA MEDIER:

• Bannerannons: 3 veckor på hammarbyfotboll.se.

• Facebook: 2 st. budskap via Hammarbys Facebooksida (ca 90 000 följare).

• Instagram: 2 st. budskap via Hammarbys Instagram (ca 115 000 följare).

• Nyhetsbrev: 2 st. budskap i Hammarbys Nyhetsbrev 2022 (skickas till alla 
biljettköpare ca 60 000 st).

REPRESENTATION OCH BILJETTER

• 4 st. premiumstolar med VIPaccess vid Hammarbys alla 15 hemma 
matcher i seriespel och i Svenska Cupens gruppspel mot avrop*.

• 20 st. premiumbiljetter med VIPaccess vid Hammarbys alla 15 hemma 
matcher i seriespel och i Svenska Cupens gruppspel mot avrop*.

• Medlemskap i affärsnätverket Bajen2Bajen (dam och herr) för 2 personer 
(8–10 träffar per år varav värdskap vid 1 tillfälle).

• 2 st. signerade matchtröjor och 2 st. inramade lagbilder.

• Logotyp på hammarbyfotboll.se, matchprogram och på rollups i VIPytor.

• 1 st. plats till Hammarbys årliga partnerresa.

• Deltagande för 2 personer till årlig sammankomst med övriga  
Hammarby Partners.

• Eventuellt deltagande i Hammarbys CSRprojekt enligt överenskommelse. 
 

 

* Max 10 st. vid derby. Möjligheten att köpa till platser finns.

OFFICIELL PARTNER
PRIS: 150 000 KR



MED KLUBBPARTNERTERRASSLOGE

PRIS: 150 000 KR

På arenans bästa platser, östra nedre, har ni fyra platser i er egen terrassloge. 
Full serveringsservice rakt in i er loge med möjlighet till mat och dryck. Ni har  
access till Suite Lounge i direkt anslutning till er loge under er vistelse på arenan. 
Hit har bara logekunder access. Terrassloger säljes endast i kombination med 
Klubbpartneravtal, se nedan innehåll för Klubbpartner (Terrasslogeavtalet gäller 
endast Hammarbys hemmamatcher). 

VAD INGÅR?
• 4 st. Premium sittplatser i Logen under 15 st. hemmamatcher. 
• 1 st. platser till Hammarbys årliga partnerresa. 
• Deltagande för 2 personer till årlig sammankomst med övriga  
 Hammarby Partners. 
• 2 st. replikatröjor av årets matchtröja. 
• 2 st. Hammarbydesignade pikétröjor. 
• 1 st. inramad lagaffisch. 
• Medlemskap i affärsnätverket Bajen2Bajen (8–10 tillfällen/år). 
• Avsändare samt aktivt deltagande i Hammarbys CSR projekt (Hammarby  
 Ungdom, Barndiabetesfonden, UN Women – He for She, Gröna Linjen).

ARENAEXPONERING: 

• 5–6 st. exponeringstillfällen, totalt: 1 min. per match. LED tillsammans  
 med andra Klubbpartners.

LOGOTYP

• Matchprogram, hammarbyfotboll.se, rollups exponering VIPutrymmen.



KLUBBPARTNER
PRIS: 80 000 KR

Som Klubbpartner till Hammarby Fotboll erhåller du en mycket prisvärd plattform 
att synas och kommunicera ditt varumärke och affärsbudskap kring. Som Klubb
partner är du automatiskt medlem i vårt omfattande affärsnätverk Bajen2Bajen 
vilket ger dig många nya spännande och utvecklande affärskontakter samt fler 
lönsamma affärer.

VAD INGÅR?
• 4 st. premiumstolar med VIPaccess vid Hammarbys 15 hemmamatcher  
 på Tele2 Arena i seriespel och i Svenska Cupens gruppspel.* 
• 8 st. mat och dryckespaket att fördela under säsong. 
• 1 st. platser till Hammarbys årliga partnerresa. 
• Deltagande för 2 personer till årlig sammankomst med övriga  
 Hammarby Partners. 
• 2 st. replikatröjor av säsongens matchtröja. 
• 2 st. Hammarbydesignade pikétröjor. 
• 1 st. inramad lagaffisch. 
• Medlemskap i affärsnätverket Bajen2Bajen (8–10 tillfällen/år).

* Gäller ej europaspel, svenska cupen slutspel. Möjligheten att köpa till platser finns.

ARENAEXPONERING: 

• 5–6 st. exponeringstillfällen, totalt: 1 min. per match. LED tillsammans  
 med andra Klubbpartners.

LOGOTYP

• Matchprogram, hammarbyfotboll.se, rollups exponering VIPutrymmen.



Klubbpartners och Klacksparkens vänner en stor grupp med fantastiska partner 
till Hammarby Fotboll. Dessa dedikerade partners har betytt mycket för  
Hammarby Fotboll genom åren. Är du en enskild person eller ett företag som 
kanske vill känna dig för hur det är att komma lite närmare Hammarbyfamiljen 
kan detta vara ett utmärkt sätt att samverka med oss och alla andra medlemmar 
i vårt aktiva affärsnätverk Bajen2Bajen. Du får möjlighet att se alla våra matcher 
på bästa sätt och möjligheter till utveckling av trevliga arrangemang är inte långt 
borta. Här träffar du vänner och skapar nätverk i en medryckande och passione
rad känsla för Hammarby Fotboll. 

KLUBBPARTNER (40 000 kr)

KLUBBPARTNER

• 4 st. biljetter till samtliga hemmamatcher.

• Fika i utvalt utrymme på arenan vid samtliga hemmamatcher.

• Medlemskap i affärsnätverket Bajen2Bajen (8–10 tillfällen/år).

ARENAEXPONERING

• 1 st. fast skylt (1×5 meter) på kortsida eller långsida.

• 1 st. lagbild samt 1 st. matchtröja.

• Logga exponerad under Klubbpartner på Hammarbyfotboll.se.

KLACKSPARKENS VÄNNER (20 000 kr)
• 2 st. biljetter till samtliga hemmamatcher.

• Fika i utvalt utrymme på arenan vid samtliga hemmamatcher.

• 1 st. lagbild samt 1 st. matchtröja.

• Logga exponerad under Klacksparkens Vänner på Hammarbyfotboll.se.

• Logga exponerad på fast skylt på arenan med övriga Klacksparkens Vänner.

BAJEN2BAJEN (5 000 kr)
I vårt företagsnätvärk träffar du vänner och skapar nätverk i  
en medryckande och passionerad känsla för Hammarby Fotboll.

KLACKSPARKENS VÄNNERKLUBBPARTNER &

PRIS: 20 000–65 000 KR



ARENAPARTNER
PRIS: 75 000 KR

Vill du synas, vill du skapa positiv association, vill du nå ut till våra partners  
och till våra fans? Då kan ett avtal som Arenapartner med Hammarby Fotboll  
vara något för dig. Ditt budskap får en fantastisk spridning i en mycket positiv  
och passionerad laddad miljö. Vi kan erbjuda er synlighet i nationell TV, i våra 
mycket starka sociala och digitala medier samt i samband relationsskapande 
och kundanpassande events. Priserna är baserade på vilken arenaplats/LED 
exponering avtalet avser.

VAD INGÅR?

FÖRSLAG/EXEMPEL PÅ EXPONERING

 • 1 st. fast reklamskylt (Pris från: 75 000 kr beroende på placering),  
alternativ LED exponering 5–6 st. tillfällen om totalt 1 minut per match,  
samt budskap på 2 st. storbildskärmar placering kortsida (10×10 m).  
Prisexempel/minut: 75 000 kr.

VID KÖP AV OVANSTÅENDE INGÅR ÄVEN:

 • Logotyp via Stadium Vision á 300 st. skärmar 1 timme innan match  
samt 30 minuter efter match.

 • Logotyp i alla matchprogram.

 • 2 st. premiumstolar med VIPaccess vid Hammarbys 15 hemmamatcher  
på Tele2 Arena i seriespel och i Svenska Cupens gruppspel.*

 
* Gäller ej europaspel, svenska cupen final. Möjligheten att köpa till platser finns.



Vill du synas, skapa positiva associationer och nå ut till våra partners och fans? 
Våra arenapartners får stor och tydlig exponering i samband med Hammarby  
Damfotbolls samtliga matcher i OBOS Damallsvenskan 2022. Dina budskap får 
fantastisk spridning i en positivt laddad och passionerad miljö. Dessutom får  
du synas i våra mycket starka sociala och digitala kanaler samtidigt som du  
får möjlighet att bjuda in till relationsskapande och kundanpassade events.

EXPONERING SOM ARENAPARTNER:
• Paket 1: 2 fasta skyltar + 4 säsongskort (40 000 kr)

• Paket 2: 1 minut LEDannonsering + 4 säsongskort (20 000 kr)

• Paket 3: 30 sek LEDannonsering + 2 säsongskort (10 000 kr)

ARENAPARTNER
PRIS: 40 000 KR, 20 000 KR, 10 000 KR



KLACKSPARKENS VÄNNER
PRIS: 40 000 KR

Klacksparkens vänner en stor grupp med fantastiska partners till Hammarby  
Fotboll. Dessa dedikerade partners har betytt mycket för Hammarby Fotboll 
 genom åren. Är du en enskild person eller ett företag som kanske vill känna 
dig för hur det är att komma lite närmare Hammarbyfamiljen kan detta vara ett 
utmärkt sätt att samverka med oss och alla andra medlemmar i Klacksparkens 
Vänner. Du får möjlighet att se alla våra matcher på bästa sätt och möjligheter  
till utveckling av trevliga arrangemang är inte långt borta. 

VAD INGÅR?
• 2 st. premiumstolar med VIPaccess vid Hammarbys 15 hemmamatcher  
 på Tele2 Arena i seriespel och i Svenska Cupens gruppspel. 
• 4 st. mat och dryckespaket (inkl. en dryck/person) i anvisad restaurang.* 
• Supportrarnas matchprogram i VIPentrén och fika i halvtid. 
• Företagets logotyp i matchprogram, på hammarbyfotboll.se samt  
 rollups i VIPutrymmen. 
• Deltagande för 2 personer på årlig sammankomst med övriga sponsorer.  
• 2 st. replikatröjor av säsongens matchtröja. 
• 2 st. Hammarbydesignade pikétröjor.

BAJEN2BAJEN (5 000 kr)
I vårt företagsnätvärk träffar du vänner och skapar nätverk i en medryckande  
och passionerad känsla för Hammarby Fotboll.

* Mat och dryckespaketen avropas under säsong senast 5 dagar före aktuell match till  
 marknad@hammarbyfotboll.se. Extra mat och dryckespaket (öl/vin/alkoholfritt) kan beställas senast fem    
 dagar innan respektive match.



MATCHVÄRD
STORMATCH: 75 000 KRNORMALMATCH: 50 000 KR

DERBYMATCH: 100 000 KR

Ett utmärkt sätt att göra sig själv till en Hammarby VIP supporter med bästa 
sittplats under matcher och VIP access inför match och under halvtidspaus.  
Här träffar du vänner och skapar nätverk i en medryckande och passionerad 
känsla för Hammarby Fotboll.

VAD INGÅR?
• Facebook inlägg/annons dag innan match (ca 90 000 st. följare). 
• Instagram–inlägg/annons matchdag (ca 115 000 följare). 
• Rätt att utse och prisa matchens spelare i respektive lag på innerplan.  
• Speakerbudskap innan match samt i halvtid. 
• Rätt att leverera matchbollen.

ARENAEXPONERING

• 10–12 st. tillfällen om totalt 1 min. per match på västra långsidan (108 m).  
• 2 st. budskap/annons med rörliga alt. fasta budskap  på 2 st. storbildsskärmar  
 i arenautrymmet (10×10 m, placerade på kortsidorna). 
• Budskap i Stadium Vision, 300 st. skärmar á 55” i arenas foajéer och lounger. 
 Exponering 1 timme innan till 30 minuter efter match. 
• 10 st. premiumplatser med VIPaccess i samband med aktuell match. 
• 10 st. matplatser i anvisad restaurang på arenan. 
• Takeover på hammarbyfotboll.se – från och med 3 dagar innan match.

TILLVAL

• Event och marknadsplats på Globen torget.



Ett utmärkt sätt att göra sig själv till en Hammarby VIP supporter med bästa 
sittplats under matcher och VIP access inför match och under halvtidspaus.  
Här träffar du vänner och skapar nätverk i en medryckande och passionerad 
känsla för Hammarby Fotboll.

VAD INGÅR?
• Facebook inlägg/annons dag innan match (ca 90 000 st. följare). 
• Instagram–inlägg/annons matchdag (ca 115 000 följare). 
• Rätt att utse och prisa matchens spelare i respektive lag på innerplan.  
• Speakerbudskap innan match samt i halvtid. 
• Rätt att leverera matchbollen.

ARENAEXPONERING

• 10–12 st. tillfällen om totalt 1 min. per match på västra långsidan (108 m).  
• 2 st. budskap/annons med rörliga alt. fasta budskap  på 2 st.  
• 10 st. premiumplatser i samband med aktuell match. 
• Takeover på hammarbyfotboll.se – från och med 3 dagar innan match.

TILLVAL

• Event och marknadsplats på Hammarby IP.

MATCHVÄRD
PRIS: 20 000 KR



BAJEN2BAJENAFFÄRSNÄTVERKET

PRIS: 25 000 KR

Gör som långt över hundra andra företag, gå med i Hammarbys omfattande  
affärs nätverk Bajen2Bajen. Ett medlemskap som ger dig många nya utvecklande  
affärskontakter och fler lönsamma affärer. Vi träffas 8 till 10 gånger per år i olika 
spännande miljöer i samband med våra evenemang. Stämningen mellan alla medlem
mar är mycket avslappnad, professionell och trevlig. Skratten och affärerna är många!

VAD INGÅR?
• Medlemskap i affärsnätverket Bajen2Bajen för 2 personer (8–10 träffar/år).  
• Deltagande i Bajengalan för 2 personer. 
• Deltagande i Sponsorgolfen för 2 personer.

TILLVAL

• Platser till årlig partnerresa. 
• Hammarby Never Offside Handelsplats (separat pris 12 000 kr per år).



KLUBBSTOL
PRIS: 13 000 KR

Ett utmärkt sätt att göra sig själv till en Hammarby VIP supporter med bästa 
sittplats under matcher och VIP access inför match och under halvtidspaus.  
Här träffar du vänner och skapar nätverk i en medryckande och passionerad 
känsla för Hammarby Fotboll.

VAD INGÅR?
• 1 st. premiumstol med VIPaccess vid Hammarbys 15 hemmamatcher  
 på Tele2 Arena i seriespel och i Svenska Cupens gruppspel. 
• 2 st. mat och dryckespaket (inkl. en dryck/person) i anvisad restaurang.* 
• 1 st. Hammarbydesignad pikétröja. 
• Namn på hammarbyfotboll.se. 
• Supportrarnas matchprogram i VIPentré och fika i halvtid.

* Mat och dryckespaketen avropas under säsong senast 5 dagar före aktuell match till  
 marknad@hammarbyfotboll.se. Extra mat och dryckespaket (öl/vin/alkoholfritt) kan beställas senast fem    
 dagar innan respektive match.



Vår Klubbstolspaket är ett utmärkt sätt att göra sig själv till en Hammarby VIP 
supporter med bästa sittplats under matcher. Här träffar du vänner och skapar 
nätverk i en medryckande och passionerad känsla för Hammarby Fotboll.

KLUBBSTOLSPARTNER (7 500 kr)
• 2 st. biljetter till samtliga hemmamatcher.

• Logga exponerad under Klubbstolar på Hammarbyfotboll.se

• Fika i utvalt utrymme på arenan vid samtliga hemmamatcher.

KLUBBSTOL
PRIS: 7 500 KR



Under 2022 erbjuder Hammarby Fotboll möjligheten att förlägga er konferens 
på Tele2 Arena i samband med matchdag. Under dagen har ni möjlighet att 
nyttja VIPutrymmena på Tele2 Arena för team buildning och konferensaktiviteter 
för att sedan avsluta dagen med fotboll, mat och dryck.

Kombinera fotboll med konferens, eller en kick-off med avspark! 
För er som vill lägga till ytterligare aktiviteter under dagen så erbjuder vi  
också arenavisning, möjlighet att spela en förturnering nere på planen samt 
inspirationsföreläsningar med tidigare och nuvarande Hammarbyprofiler. 

Låt oss skapa en företagsupplevelse värd att komma ihåg.  
Välkommen till Tele2 Arena.

VAD INGÅR?

HELDAG

Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, buffé, VIPbiljetter till matchen.

HALVDAG

Fika, buffé, VIPbiljetter till matchen.

MATCH

Smörgåsmat, dryck, snacks, buffé, VIPbiljetter till matchen.

TILLVAL

• Arenavisning,  
• Fotbollsturnering på Tele2 Arena,  
• Intervju med Hammarbyprofil.

Vänligen kontakta marknadsavdelningen för specialanpassade paket.  
Alla konferenspaket gäller för minst 10 personer och bokas senast 5 arbetsdagar före matchdag.

KONFERENS
PÅ TELE2 ARENA INKLUSIVE VIP-PAKET

OCH MATCHBILJETTER



Den 22 september hoppas vi på storpublik på Hammarby IP då Bajens damer tar 
emot Kopparberg/Göteborg med den välbekanta profilen Julia Zigiotti. 

I samband med matchen så vill vi också kraftsamla för att stärka Söderbönornas 
position i OBOS Damallsvenskan, både sportsligt och ekonomiskt. Som en del i 
detta bjuder vi in alla samarbetspartners till Hammarby Fotboll att delta i den sats
ning som vi kallar Publikkronan!

Publikkronan innebär att du som företagare bidrar med 5 eller 10 kronor per 
åskådare som kommer till matchen mot Kopparberg/Göteborg. De partners som 
väljer att engagera sig kommer att lyftas fram och exponeras i sociala medier, på 
vår hemsida och i matchprogrammet. Dessutom ingår både matchbiljetter och en 
traditionell lunch på Restaurang Kvarnen med uppsnack inför matchen!  

FÖR 10 KR PER ÅSKÅDARE FÅR DU:

•  Din företagslogga visas minst 3 gånger i sociala medier inför match

•  Din företagslogga syns på hammarbyfotboll.se där matchen marknadsförs

•  10 matchbiljetter inkl. kaffe och fika på Gula Villan i halvtid

•  Lunch för 4 personer på Kvarnen

FÖR 5 KR PER ÅSKÅDARE FÅR DU:

•  Din företagslogga visas minst 3 gånger i sociala medier inför match

•  Din företagslogga syns på hammarbyfotboll.se där matchen marknadsförs

•  5 matchbiljetter inkl. kaffe och fika på Gula Villan i halvtid

•  Lunch för 2 personer på Kvarnen

Publikkapaciteten på Hammarby IP är 2 400 åskådare.

PUBLIKKRONAN
PRIS: 5–10 KR/ÅSKÅDARE



Hammarby Fotbolls sportsliga organisation vilar på höga 
 ambitioner, gemenskap, respekt och kärlek. Men vi som 
klubb är mer än bara fotboll. Vi är en del av samhället och  
vi kan, och vill vara, en samhällskraft att räkna med.

Samhällsmatchen är ramverket för våra insatser i sam
hället. Genom att göra dessa satsningar visar vi hur en 
idrottsförening kan ta samhällsansvar och bidra genom 
konkreta och mätbara insatser. Samhällsmatchen kommer 
att fokusera på hälsa, sysselsättning och jämlikhet men 
är också ett långsiktigt initiativ som kommer att utvecklas 
löpnade för att möta rådande utmaningar i samhället.

HUVUDPARTNER
KOSTNAD: 2 MSEK/PER ÅR

Som huvudpartner till Samhällsmatchen får du:

• Branschexklusiv associationsrätt till hela programmet

• Vi tar årligen fram skräddarsydda aktiveringsidéer  
 anpassade för er organisation 

• Rätten att använda logotypen ”Samhällsmatchen”  
 i egna kanaler och i er marknadsföring

• Egen aktiveringsrätt med spelare och ledare  
 (en spelare/ledare per år)

• Möjlighet att vara en del av befintliga aktiveringar  
 (spontanfotboll, skolbesök, karriärsdagen) 

 

• Redaktionellt innehåll i Hammarbys kanaler:  
 sociala medier, webb och HammarbyTV 

• Löpnade produktion av pressmeddelande ingår 

• Löpande pressbearbetning 

• Löpande projektledning

• En egen sektion och presentation på hemsidan 

• Synlighet på barn och ungdomslagen  
 i Hammarby Fotboll

• Synlighet på alagens uppvärmningsvästar

• Exponera er logotyp i allt material som produceras  
 i samband med Samhällsmatchen

• Ledreklam på arenan

• Särskilt omnämnande på Bajengalan 

• En intervju på mittplan i halvtid 

• En årlig inspirationsföreläsning om CSR inom  
 fotbollen skräddarsydd för er organisation 

• Workshops (Samhällsnätverket) två gånger per år   
 med fokus på vidareutveckling av Samhällsmatchen  
 tillsammans med Hammarby Fotboll, klubbens reklam,  
  sponsrings och prbyrå samt övriga huvudpartners  

Tillsammans med övriga huvudpartners och Hammarby 
Fotboll ges man även möjlighet att vara en del av samhälls
nätverket. Väl där kommer vi lyssna på våra partners olika 
önskemål om hur vi kan bli än mer engagerade i samhället 
och vad vi ska prioritera framöver.  

SAMHÄLLSMATCHEN



OFFICIELL PARTNER
KOSTNAD: 100 000 SEK/PER ÅR

Som officiell partner till Samhällsmatchen får du:

• Rätten att använda logotypen ”Samhällsmatchen” i egna kanaler 

• Möjlighet att påverka utvecklingsarbetet för Samhällsmatchen 

• Exponera er logotyp i Hammarby Fotbolls årskrönika 

• Exponera er logotyp på hemsidan 

• En inspirationsföreläsning om Hammarbys samhällsansvar och om  
 Samhällsmatchen 

• Omnämnande på Bajengalan  

• Ett signerat diplom 

VÄN TILL SAMHÄLLSMATCHEN
KOSTNAD: 25 000 SEK/PER ÅR

Som vän till Samhällsmatchen får du:

• Rätten att använda logotypen ”Samhällsmatchen” i egna kanaler 

• Exponera er logotyp på hemsidan 

• Exponera er logotyp i Hammarby Fotbolls årskrönika 

• Omnämnande på Bajengalan  

• Ett signerat diplom 

SAMHÄLLSMATCHEN ÄR TILL FÖR ALLA!
Att bidra till Samhällsmatchen som privatperson 
Alla som väljer att bidra till vårt samhällsengagemang via Samhällsmatchen 
genom att swisha valfri summa till 123 182 69 81 kommer att få ett hedersom
nämnande på vår hemsida.

SAMHÄLLSMATCHEN



Bli en samarbetspartner till Hammarby Fotboll inför  
Allsvenskan 2022! Ett partnerskap med Hammarby Fotboll 
är alltid en ömsesidig relation, där syftet är att vi ska 
stärka varandras affärer, bygga nya relationer inom  
nätverket och ge upphov till flera positiva associationer. 
Tillsammans så utvecklar vi och bygger vidare på en vin
narkultur, både sportsligt och affärsmässigt. Att vara en 
del av Hammarby Fotboll och vårt affärsnätverk ger ökad 
exponering, nya kontaktytor och möjlighet att kommunicera 
med en otroligt dedikerad publik. Vi bygger vår verksamhet 
på gemenskap, kärlek och respekt och välkomnar alla som 
delar våra värderingar att bli en del av vårt nätverk. 

I DET STORA KENTA-PAKETET INGÅR: 
• 12 st. matchbiljetter på övre etage, gäller valfria   
 matcher (ej premiären & derby) säsongen 2022.

• Inbjudan till en företagsträff i samband med en  
 tävlingsmatch under säsongen 2022 för 2 personer  
 (mat och dryck tillkommer).

• Ert företagsnamn exponeras på hammarbyfotboll.se.

• Ert företagsnamn visas på storbild 3 ggr per match.

• Ert företagsnamn visas på stadium visions 350  
 tvapparater vid upprepade tillfälle i samband med  
 match.

• Unik dekal som visar ert engagemang i Hammarby  
 Fotboll säsongen 2022.

DERBYERBJUDANDE! 
När du bokar detta paket så har du också möjlighet att 
köpa till derby och premiärbiljetter för bara 500 kr per 
match och biljett. Välj matcher och antal biljetter nedan:

Premiären:     biljetter. 

Derby mot AIK:     biljetter.

Derby mot Djurgårdens IF:    biljetter.

KÖP ÅRETS MATCHTRÖJA! 
När du bokar detta paket så har du också möjlighet att 
köpa årets matchtröja för bara 500 kr. Välj vilken tröja du 
vill ha och antal tröjor nedan:

Hemmatröja:     tröjor. 

Hammarby IF Fotboll har valt att samarbeta med företaget BA E Sverige AB, kallat 
BAES som är ett nischat försäljningsbolag med huvudinriktning på sportklubbar  
i Sverige. Fakturan kommer sedan från Hammarby IF Fotboll.

STORA KENTA-PAKETET
PRIS: 4 045 KR EXKL. MOMS



Bli en samarbetspartner till Hammarby Fotboll inför  
Allsvenskan 2022! Ett partnerskap med Hammarby Fotboll 
är alltid en ömsesidig relation, där syftet är att vi ska 
stärka varandras affärer, bygga nya relationer inom  
nätverket och ge upphov till flera positiva associationer. 
Tillsammans så utvecklar vi och bygger vidare på en vin
narkultur, både sportsligt och affärsmässigt. Att vara en 
del av Hammarby Fotboll och vårt affärsnätverk ger ökad 
exponering, nya kontaktytor och möjlighet att kommunicera 
med en otroligt dedikerad publik. Vi bygger vår verksamhet 
på gemenskap, kärlek och respekt och välkomnar alla som 
delar våra värderingar att bli en del av vårt nätverk. 

I DET LILLA KENTA-PAKETET INGÅR: 
• 8 st. matchbiljetter på övre etage, gäller valfria  
 matcher (ej premiären & derby) säsongen 2022.

• Inbjudan till en företagsträff i samband med en  
 tävlingsmatch under säsongen 2022 för 2 personer  
 (mat och dryck tillkommer).

• Ert företagsnamn exponeras på hammarbyfotboll.se.

• Ert företagsnamn visas på storbild 3 ggr per match.

• Ert företagsnamn visas på stadium visions 350  
 tvapparater vid upprepade tillfälle i samband  
 med match.

• Unik dekal som visar ert engagemang i Hammarby  
 Fotboll säsongen 2022.

DERBYERBJUDANDE! 
När du bokar detta paket så har du också möjlighet att 
köpa till derby och premiärbiljetter för bara 500 kr per 
match och biljett. Välj matcher och antal biljetter nedan:

Premiären:     biljetter. 

Derby mot AIK:     biljetter.

Derby mot Djurgårdens IF:    biljetter.

KÖP ÅRETS MATCHTRÖJA! 
När du bokar detta paket så har du också möjlighet att 
köpa årets matchtröja för bara 500 kr. Välj vilken tröja du 
vill ha och antal tröjor nedan:

Hemmatröja:     tröjor. 

Hammarby IF Fotboll har valt att samarbeta med företaget BA E Sverige AB, kallat 
BAES som är ett nischat försäljningsbolag med huvudinriktning på sportklubbar  
i Sverige. Fakturan kommer sedan från Hammarby IF Fotboll.

LILLA KENTA-PAKETET
PRIS: 3 045 KR EXKL. MOMS



Du som har tecknat Kentapaketet får också möjlighet  
att teckna ett exklusivt avtal med Hammarby Fotboll för 
att få extra exponering under våra TVsända Allsvenska 
hemmamatcher.   

I TV-paketet ingår exponering av er logotyp eller  
företagsnamn exponeras på en sex meter stor LED-
reklamskylt 6 gånger per match. 

LEDreklamskylten är placerad mot kamerasidan på 
planens långsida vilket gör att den kommer att synas väl 
både i TV och på arenan.

NÄR DU TECKNAR TV-PAKETET  
FÅR DU DESSUTOM: 
• 10 st. matchbiljetter på övre etage, gäller valfria   
 matcher (ej premiären & derby) säsongen 2022.

• Inbjudan till en företagsträff i samband med en  
 tävlingsmatch under säsongen 2022 för 2 personer  
 (mat och dryck tillkommer).

• Ert företagsnamn exponeras på hammarbyfotboll.se.

• Ert företagsnamn visas på storbild 3 ggr per match.

• Ert företagsnamn visas på stadium visions 350  
 tvapparater vid upprepade tillfälle i samband med  
 match.

• Unik dekal som visar ert engagemang i Hammarby  
 Fotboll säsongen 2022.

Hammarby IF Fotboll har valt att samarbeta med företaget BA E Sverige AB, kallat BAES som är ett nischat försäljningsbolag med huvudinriktning på sportklubbar i Sverige. 
Fakturan kommer sedan från Hammarby IF Fotboll.

TV-PAKETET
PRIS: 12 995 KR EXKL. MOMS



Bli en samarbetspartner till Hammarby Fotboll inför  
Allsvenskan 2022! Tillsammans så utvecklar vi och  
bygger vidare på en vinnarkultur, både sportsligt och  
affärsmässigt. Att vara en del av Hammarby Fotboll  
ger ökad exponering, nya kontaktytor och möjlighet att  
kommunicera med en otroligt dedikerad publik. Vi bygger 
vår verksamhet på gemenskap, kärlek och respekt och 
välkomnar alla som delar våra värderingar att bli en del 
av vårt nätverk.

VID KÖP AV STORBILDSREKLAM  
PÅ ARENAN INGÅR:
• 10 entrébiljetter till valfria matcher under  
 säsongen 2022.

• Ditt företagsnamn/logga visas på storbildskärm på  
 arenan 4 ggr/match.

• Ditt företagsnamn/logga visas tillsammans med   
 andra partners på skylt i arenan.

• Ditt företagsnamn/logga visas hammarbyfotboll.se.

• Du får en dekal som visar ditt stöd.

• Du blir inbjuden till seriepremiären (2 st entrébiljetter 
 inkl. mat och måltidsdryck).

Hammarby IF Fotboll har valt att samarbeta med företaget BA E Sverige AB, kallat BAES som är ett nischat försäljningsbolag med huvudinriktning på sportklubbar i Sverige. 
Fakturan kommer sedan från Hammarby IF Fotboll.

STORBILDSREKLAM

PRIS: 7 945 KR EXKL. MOMSPÅ ARENAN


