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• Jubileums-Paket Guld ..................................................... 42.000:-
5 meter sargreklam  +  300 biljetter att dela ut till egna kunder  +  4 st säsongskort
+  Egen, namnad match (Matchnamnet tydligt utsatt i match-annonser: Aftonbladet och Metro)  +
Företagets namn i programbladet  +  4 personer VIP i samband med den egna matchen
+  Högtalarreklam varje match - 3 upprepningar  +  Företagets namn och logo på hemsidan

• Jubileums-Paket VIP ....................................................... 18.000:-
5 meter sargreklam  +  6 personer VIP till valfri match  +  Företagets namn i programbladet 
+  Högtalarreklam varje match - 2 upprepningar  +  Företagets namn och logo på hemsidan

• Sargreklam, långsida 3 m ...................................................  2.000:-

• Sargreklam, luftsarg (luftkudde 1 X 3 m) ...........................  2.000:-

• Innerplansskylt (1 X 3 meter dubbelsidig)..........................  4.000:-

• Reklam, publikstaket (3 meter enkelsidig).........................  2.000:-

• Matchsponsorskap............................................................  10.000:-
     (Inkluderar 4 platser på VIP inkl. grillbuffé och 1 enhet dryck)

• Heatsponsorskap .................................................. 7.000:-/säsong
     (Sponsring av ett heat per hemmamatch i grundserien)

• VIP Bord, ute .....................................................................  18.000:- 
     (Inkluderar 6 platser på VIP inkl. entré, programblad, grillbuffé och en enhet dryck)

• VIP Bord, inne ...................................................................  12.000:- 
     (Inkluderar 4 platser på VIP inkl. entré, programblad, buffé och en enhet dryck)

• Event ..............................................................................  495:-/pers
     (Köp event för en kväll och bjud dina kunder, personal etc på detta, i priset ingår:
     Guidad visning av domartorn och depå, entré, programblad, grillbuffé samt en dryck.
     Eventen hålls i öltältet och matchen ses från publikplats.
 
• 500-Klubben ...........................................................................  500:-
     Stötta Hammarby IF Speedway med 500:-. Du erhåller en vit keps + ett märke.
     Medlemskapet ger dig tillträde till VIP området. Kortet är personligt och skall visas
     upp för att förmånerna skall gälla.     

Prislista 2014



Vill du också bli en del av Hammarby Speedway´s resa tillbaka till Elitserien i Speedway?
Inför den Allsvenska säsongen 2014 på Gubbängens IP hoppas vi att många företag vill vara 
med och stötta 10-årsjubilerande Hammarby IF Speedway.

Speedway är landets 3:e största arenasport mätt i antalet åskådare men den största arena-
idrotten sett till antalet kvinnliga besökare.

Speedway är en sport som har landets bästa publik, folklig förankring och gemenskap. Ett 
ökande medialt intresse gör speedway till en fantastisk spännande idrott med fart och fläkt.
Gubbängens IP har c:a 120.000 besökare årligen!

Av ovanstående anledning vill vi att ditt företag är med och stöttar Hammarby IF Speedway i 
år och gärna över till 2015 då vi skall vara tillbaka i eliten.
Alla företag, litet som stort, är alla välkomna att delta i festligheterna under säsongen 2014.

En huliganfri och miljövänlig idrott som du kan vara stolt över.



www.bajenspeedway.se

Hammarby IF Speedway skräddarsyr, efter dina önskemål, det du önskar.
Vi kan erbjuda både sociala- och reklaminriktade paket för ditt behov.

Med allt från VIP-bord till reklam på förare, arena, matchprogram, hemsida etc.

  
Tommy Cederlund 0707 - 14 50 38• tommy@bajenspeedway.se

  

Kontakta:


