
B L I  E N  D E L  A V

PARTNER MED IFK NORRKÖPING

STANS STARKASTE 
UPPLEVELSE



NU VÄXLAR VI UPP!
EN AV REGIONENS MEST KR AFTFULL A ENERGIK ÄLLOR

 I mer än 120 år har IFK Norrköping skapat 
engagemang, känslor och energi. Vi är en svensk 
klassiker som möts av respekt och intresse vart 
vi än kommer. Sportsligt lyckas vi år efter år att 
överträffa alla förväntningar. Inramningen på 
Östgötaporten, med den fantastiska stämningen 
på hemmamatcherna, är ett ständigt 
återkommande inslag i match kommentarerna 
på TV. De växande bortaföljena. Den positiva 
kulturen, känslan av att inget är omöjligt.
 De senaste åren har vi etablerat oss som en 
toppklubb i landet, med SM-Guld 2015, lilla 
silvret 2016 och stora silvret 2018 som tydliga 
kvitton. Vi lyckas hitta rätt talanger, förvalta och 
utveckla dem till spelare för ännu större ligor. 
Vårt tydliga lagfokus och strategin att vinna 
nästa duell, göra nästa räddning, hålla tätt 
nästa halvlek, vinna nästa match – har tagit oss 
till en ny nivå. En nivå där kval till Champions 
League 2016, kval till Europa League 2017 och 
2019 har gett oss ett grundmurat nationellt och 
internationellt rykte.

NU TAR VI NÄSTA STEG
Vi har bestämt oss för att inte bara tillhöra 
toppskiktet i svensk fotboll – utan också 
bli bäst i Sverige när det gäller att bygga 
långsiktiga samarbeten med våra partners. 
Grundförutsättningarna är fantastiska. 
Vi äger vår egen arena Östgötaporten, vår 
restaurang och eventanläggning IFK Konferens 
& Restaurang och träningsanläggningen 
IFK Performance Center. Hos oss finns experter 
på stora och små evenemang, konferenser och 
event, mat och dryck, ledarskapsutveckling, 
marknadsaktiviteter, välmående och träning. 
Genom att på ett ännu tydligare sätt erbjuda 
den här vinnande miljön till fler vill vi dela  
med oss av energin. I den här broschyren  
kan du därför se exempel på partnerskap  
och upplägg som bygger på nya tankar.

Vi ses 2019 – på läktaren, i restaurangen,  
i gymmet och i nätverken. Välkommen att  
bli en del av den vinnande energin.

Jens Magnusson
KLUBBCHEF



EN SVENSK 
KLASSIKER

 IFK Norrköping är en av Sveriges mest 
anrika och framgångsrika fotbollsklubbar.
Klubben bildades 29 maj 1897. Under åren 
har det blivit 13 SM-guld och 6 Cup-guld.



IFK NORRKÖPING
 SM-Guld 2015
 Lilla silvret 2016
 Kval till Champions League 2016
 Kval till Europa League 2017, 2019 
 Stora silvret 2018

5-STJÄRNIG FOTBOLLSAKADEMI
När IFK Norrköping vann SM-Guld var 
hälften av spelarna på plan ”från stan”.  
Vår ungdoms- och akademiverksamhet har 
ett mycket gott rykte och har under 2018 
fått femstjärnig status från Föreningen 
Svensk Elitfotboll. Här finns både bredd  
och spets, med 500 ungdomsspelare som 
har ursprung i mer än 50 länder.

IFK KONFERENS & RESTAURANG
Vi erbjuder konferens och restaurang i 
en unik och mycket flexibel inramning. 
Hyr hela teknik hallen för en fest för 1200 
gäster – eller kom och njut av en god lunch 
i avspänd miljö. Ingenting är omöjligt på 
Östgötaporten. 

Läs mer på sidan 33.

IFK PERFORMANCE CENTER:
FRISKVÅRD I MÄSTARKLASS FÖR ALLA
IFK äger och driver ett stort och välutrustat 
gym som riktar sig både mot allmänhet, 
företag och våra egna spelare. Här tränar  
du i grupp eller individuellt och med den 
nivå på coachning som du själv vill ha. 

Läs mer på sidan 29.

SPELARFÖRSÄLJNINGAR 2018
För varje år etablerar sig IFK Norrköping  
som en allt starkare spelarutvecklings
klubb med lyskraft långt utanför landets 
gränser. Spelarna själva vittnar om den 
positiva miljö som får dem att utvecklas 
och ta nästa steg.

Arnor Sigurdsson – CSKA Moskva
Linus Wahlqvist – SG Dynamo Dresden
Jon Gudni Fjoluson – FK Krasnodar
Eric Smith – KAA Gent, Belgien
David Moberg Karlsson – Sparta Prag

IFK NORRKÖPING DAM
Damverksamheten gick från att 
vara en egen förening till att bli 
en del av IFK Norrköping under 
2018. A-laget kom tvåa i Division 1 
Mellersta Götaland 2018.

Läs mer på sidan 9.



PA R T N E R  M E D  I F K  N O R R K Ö P I N G

PARTNER MED  
IFK NORRKÖPING

 IFK Norrköpings varumärke klättrade  
2018 fyra placeringar på tidningen  
Sport & Affärers ranking. Vi ligger nu tia  
i  Sverige – och siktar naturligtvis uppåt.  
Som partner till IFK Norrköping blir  
du en del av ett starkt positivt och 
utvecklande sammanhang. Här förenas 
affärs- och samhällsnytta.
 Utländska bedömare rankar Allsvenskan 
allt högre för varje år. Nivån bara ökar och 
antalet starka profiler blir bara fler. Det höjer 
publiksnittet – och ökar antalet TV-tittare. 

Publiksnitt hemma 2018

9 172
Följare Facebook

36 000
*

 
Följare Instagram

18 700
*

Barn och ungdomar som 
spelar i IFK Norrköping

500 st
SMguld

13 st

Allsvenska måljubel

51 st Gjorde mål i 
flest matcher 
av alla lag.

*dec 2018

BLI EN DEL AV EN POSITIV KR AFT



DETTA INGÅR ÄVEN, PER NIVÅ

HUVUDPARTNER

STJÄRNPARTNER

KAMRATPARTNER

KLUBBPARTNER

PARTNER

PARTNERNIVÅMINSTA  
SAMMANLAGDA  
ÅRLIGA  
INVESTERING

1 000 000 kr

500 000 kr

300 000 kr

150 000 kr

15 000 kr

  2 personliga medlem skap  
i Business Club 
  Tillgång till konferenslokal 
upp till 12 pers eller lokal för 
företagsevent för 250 pers 
1gg/år

  1 gruppträningspass
  Logotyp på IFK Norrköpings 
hemsida

  Logotyp på IFK Norrköpings 
hemsida

  Möjlighet att lägga till 
internationell konferensresa 
med fotbollsmatch, 2 pers
  Möjlighet att lägga till 
Partnerfrukost
  2 personliga medlem kap i 
Business Club 

  Tillgång till konferenslokal 
upp till 40 pers eller lokal för 
företagsevent för 250 pers 
1gg/år
  1 gruppträningspass
  Logotyp på IFK Norrköpings 
hemsida

  Möjlighet att använda 
IFK -spelare i marknads-
föringssyfte 1 gg/år
  Internationell konferens resa 
med fotbollsmatch, 2 personer
  Nyhetsartikel om samarbetet 
på IFK Norrköpings hemsida
  Möjlighet att lägga till 
Partnerfrukost

  4 personliga medlemskap  
i Business Club 
  Tillgång till konferenslokal 
för 100 pers och lokal för 
företagsevent för 250 pers  
1 gg/år
  2 gruppträningspass
  Logotyp på IFK Norrköpings 
hemsida

  Möjlighet att använda  
IFK Norrköpings varu märke

  Föredrag IFKs Manager 1 gg/år
  Möjlighet att använda 
IFK -spelare i marknads-
föringssyfte 1 gg/år
  Internationell konferens resa 
med fotbollsmatch, 2 pers
  Nyhetsartikel om samarbetet 
på IFK Norrköpings hemsida

  Partnerfrukost
  6 personliga medlemskap  
i Business Club 
  Tillgång till konferenslokal 
för 250 pers och lokal för 
företagsevent 1 gg/år
 3 gruppträningspass
  Logotyp på IFK Norrköpings 
hemsida



HÄR VÄ XER FR AMTIDEN

 Fotbollsakademin är en betydande del av 
IFK Norrköpings verksamhet. Vi har över 
500 ungdomar som spelar hos oss från 
cirka 50 olika nationaliteter. Alla tränas 
av välutbildade och engagerade ledare. 
IFK:s filosofi är att genom bra träning i en 
trygg miljö skapa ett intresse för fotboll 
och att det intresset ska vara så länge som 
möjligt – helst genom hela livet. Genom 
vår fotbollsakademi har vi fått fram 
många egna talanger som spelar/spelat 
A-lagsfotboll på elitnivå.

FOTBOLLS-
AKADEMIN

SOM PARTNER TILL FOTBOLLSAKADEMIN  
KAN DU EXEMPELVIS:

 Exponeras på våra cuper och camper, bland annat 
genom namnrättighet och annan exponering

 Exponeras på alla matchkläder
 Exponeras på alla träningskläder
 Exponeras på vår Akademi anläggning på 
Himmelstalund

Pris per offert



LAGANDAN
BLI EN DEL AV IFK:S  
SAMHÄLLSENGAGEMANG

 IFK Norrköping har alltid varit en 
engagerad del av samhället i vår region. 
Vår verksamhet sysselsätter hundratals 
unga med meningsfull fritid, våra projekt 
syftar till att sprida den inkluderande, 
positiva kraft som vi vill vara. Vi vill gärna 
ha med dig och ditt engagemang i detta.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
IFK Norrköping är sprunget ur en stolt svensk 
förenings tradition, där vi välkomnar alla att 
delta. Vi har mer än 500 barn och ungdomar 
som tränar och spelar match med oss varje 
vecka. 

SPONTANPLANER
Tillsammans med Norrköpings kommun och  
ett antal enga gerade fastighetsägare jobbar 
vi för att få fler bra planer för spontanfotboll. 
Bättre ett gäng på plan än ett gäng på stan!

NYHET 
2019!

NYHET 
2019!

FOTBOLL FÖR ALLA
Alla barn i Norrköping ska 
kunna se sitt lag och möta 
sina idoler minst en gång 
per år! Under 2019 kommer 
vi att besöka Norrköpings 
grundskolor i årskurs 0-6. 
Barnen kommer få träffa, spela 
och skratta med IFK-spelarna. 
Som en extra present har 
spelarna med sig en fribiljett 
per barn till en allsvensk match 
på Östgötaporten. En dag att 
minnas – och en möjlighet för 
alla barn, oavsett ekonomiska 
möjligheter, att gå och se ett 
allsvenskt topplag!



PARTNER- 
NIVÅER DAM

 IFK Norrköpings damverksamhet fortsätter 
att utvecklas. Idag är damernas verksamhet 
helt integrerad i huvudföreningen. 2018 kom 
IFK Norrköping tvåa i Division 1 Mellersta 
Götaland. Siktet är högt ställt! Var med och 
stötta en verksamhet i tillväxt!



HUVUDPARTNER DAM
 Exponering LED samtliga hemmamatcher
 Fri entré för medarbetare samtliga hemmamatcher
 Logotyp på representationströja
 Exponering på poolbil
 Matchvärdskap vid en hemmamatch
 Rätt att använda spelare i marknads föringssyfte 
efter överenskommelse

 Logotyp på storbild i samband med match
 Logotyp på IFK Norrköpings hemsida

60 000 kr

PREMIUMPARTNER DAM
 Exponering LED samtliga hemmamatcher
 Fri entré för medarbetare samtliga hemmamatcher
 Matchvärdskap vid en hemmamatch
 Logotyp på storbild i samband med match
 Logotyp på IFK Norrköpings hemsida

30 000 kr

PARTNER DAM
 100 st fribiljetter vid hemmamatcher
 Matchbollsponsor vid två hemmamatcher
 Logotyp på IFK Norrköpings hemsida

15 000 kr

MATCHBOLLSPAKET DAM
 30 st fribiljetter vid hemmamatcher
 Matchbollsponsor vid två hemmamatcher

5 000 kr



EXPONERING

MARKNADSFÖRINGSMÖJLIGHETER
OCH



MATCHVÄRD
 Bli en av matchens huvudpersoner – som matchvärd 

får du den största och bästa exponeringsmöjligheten 
i samband med match. Här kan vi vara kreativa 
tillsammans och utforma aktiviteter och exponering på 
olika sätt före, under och efter match. Vi hjälper dig att 
få ut så mycket som möjligt av ditt matchvärdskap.

BLI K VÄLLENS NYCKELSPEL ARE

DET HÄR INGÅR ALLTID
 Logotyp i matchprogram
  Annonsutrymme i matchprogram
  Logotyp på storbildsskärm
  LEDreklam
  Storbildsreklam
  Utse matchens lirare
  Möjlighet till exponering i restaurang och loger
  Två exklusiva sittplatser
  Två platser i Business club
  Intervju/presentation i Business club
  Exponering via exempelvis beachflaggor  
och rollups vid entréerna

  Logotyp i IFK:s matchannons i dagspress
  Speakerreklam tre ggr i samband med match
  Del av redaktionell införtext på IFK:s hemsida

Övrig exponering och aktiviteter i samråd med IFK Norrköping.

MATCHVÄRD A. Gäller matcherna  
mot AIK, Hammarby, Djurgården, 
Malmö FF, IFK Göteborg och Örebro SK

50 000 kr/match

MATCHVÄRD B.
Övriga allsvenska matcher

30 000 kr/match

MAXIMERA ER DAG 
PÅ ÖSTGÖTAPORTEN
Växla upp matchvärdskapet 
till en heldag med konferens 
och träning tillsammans 
med kunder och/eller 
medarbetare. Vi hjälper er att 
skräddarsy årets bästa dag!



E X P O N E R I N G  O C H  M A R K N A D S F Ö R I N G S M Ö J L I G H E T E R

DRESS-
REKLAM

 Jublande spelare som firar  
mål och segrar tillsammans. 
IFK Norrköping förknippas  
med laganda, teamwork  
– och delad glädje. Med ditt  
varu  märke på vår dress expo-
neras du på både herrarna  
och damerna under match, 
på TV och i bilder i 
media.

Pris per offert

ANDRA EXPONERINGS-
MÖJLIGHETER

 Träningsoverall
 Bollkallars overall

  1. Bröst, övre  
  2. Bröst, nedre  
  3. Ärm  
  4. Axel/bröst  
  5. Ärm/axel  
  6. Rygg, övre  

  7. Rygg, nedre  
  8. Shorts, bak  
  9. Shorts, ben bak  
10. Shorts, ben fram  
11. Strumpor

1

2

4

5

10

11
9

8

7

6

3



LED-REKLAM
Via våra LEDskärmar kommer ditt budskap och 
varumärke direkt hem till svenska folket. Du kan välja 
mellan att exponeras under enskilda matcher eller 
helår. Spotlängd 10 sekunder. 

Enskild match 
Lilla

10 000 kr

Enskild match
Stora

15 000 kr

Varannan match
Stora, 8 matcher

80 000 kr

Helår
Stora, 15 matcher

150 000 kr

RÖRLIG ARENA-
EXPONERING

STORBILDSREKLAM
Besökarna till Östgötaporten kommer i god 
tid! Din reklamfilm på upp till 30 sekunder 
visas tre gånger före match och en gång 
i paus. Välj mellan enskilda matcher eller 
helår.

Enskild match 
Totalt fyra visningar 

10 000 kr

Helår
Totalt 60 visningar 

130 000 kr



FAST ARENA-
EXPONERING

 Med ett hemmasnitt som brukar ligga på  
10 000 åskådare per match är Östgötaporten  
en effektiv och attraktiv plats att synas på.  
Vi hjälper dig att sätta ihop en bra lösning för 
dig beroende på om du vill synas lokalt eller i TV 
och media och vill nå konsumenter eller företag.
Totalt erbjuder vi 300 löpmeter utmed arenan, 
vid entréer, utgångar, publikdäck och trapphus. 
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PLATSÖVERSIKT
  Västra läktaren (A, B, C, D): sittplats
 Curva Nyman (E): Ungdomsklack 816 år
 Curva Nordahl (F, G, H): ståplats
 Östra läktaren (K, L, M, N, O): sittplats
 Familjeläktaren utan tak (S): sittplats
 Familjeläktaren (T): sittplats
  Bortaläktaren (Q, R): ståplats

3

3

7



1. Västra läktaren 

4 000 kr/m

2. Östra läktaren 

10  000 kr/m

3. Södra och Norra läktaren,  
inre band bakom mål

13 000 kr/m

4. Bakom målbur

95 000 kr/st

5. Norra läktaren  
bakre band

7 000 kr/m

6. Södra läktaren  
bakre band

4 000 kr/m

7. Berget

3 000 kr/m

Publikdäck och  
övriga ytor

Per offert

NYHET 
2019!



MATCH- 
PAKET

 IFK Norrköping är alltid 
starka hemma! Med våra 
olika matchpaket blir du en 
nyckelspelare på Östgötaporten 
och bidrar till känslan av positiv 
förväntan. Du kan presentera 
matchboll, matchens elva 
och synas i det nya, digitala 
matchprogrammet. 

MATCHBOLL PLUS
  Signerad matchboll som minne
  Företagsnamn i matchprogram
  Logotyp på storbildsskärm
  Speakerreklam före match och i halvlek
  Fyra entré och sittplats på arenans bästa platser
 Buffé för fyra personer före match

8 500 kr

MATCHBOLL
  Signerad matchboll som minne
  Företagsnamn i matchprogram
  Logotyp på storbildsskärm
  Speakerreklam före match och i halvlek
  Fyra entré och sittplats

6 000 kr

NYHET 
2019!



MATCHENS ELVA
Förhoppningarna är stora och 
uppmärksamheten på topp. Låt ditt 
företag presentera dagens startelva! 

Det här ingår:
  Exponering av logotyp på 
storbildskärm i samband  
med spelarpresentationer.

  Speakerreklam – ”dagens elva 
presenteras av…”

  11 sittplatser till matchen
  Logotyp på storbildsskärm

11 000 kr

DIGITAL ANNONS I 
MATCHPROGRAM
Inför säsongen 2019 lanserar vi en 
digital version av matchprogrammet 
som kan läsas av våra besökare.  
Ta chansen att annonsera!

5 000 kr/annons

NYHET 
2019!

NYHET 
2019!



LOGER, KLUBBSTOLAR

ÅRSKORT
OCH



LOGER
 En loge på Östgötaporten blir 

ditt eget representationsrum 
när IFK spelar hemmamatcher 
i Allsvenskan. Bjud in vänner, 
affärskontakter och medarbetare 
som du vill uppmärksamma lite 
extra. Här finns fullständiga 
konferensmöjligheter och det 
ingår alltid trerätters middag 
med måltidsdryck för dig och 
dina gäster. Direkt utanför logen 
finns tolv vadderade sittplatser 
som tillhör er.

LOGE HELÅR 
Ert eget rum under matcher,  
som ni också kan använda under 
kontorstid. Det bekvämaste 
sättet att njuta av fotbollen  
och arenamiljön. 

250 000 kr/12 personer

DELAD LOGE HELÅR 
Bli en del av gemenskapen 
genom att hyra en del av en  
loge, som du delar med andra 
IFKintresserade företag.  
Bra möjlighet att nätverka! 
 

22 000 kr/person

LOGE ENSKILD MATCH 
Hyr en loge för ett speciellt 
tillfälle. Ni kanske har något  
att fira, eller vill uppmärksamma 
en kund.
 

20 000 kr/12 personer



KLUBBSTOL  
OCH ÅRSKORT

 Våra och dina gäster förtjänar att sitta på våra 
Klubbstolar! Det är vadderade stolar som reserveras 
per år med ditt företagsnamn. Inför varje allsvensk 
match har du garan terad plats i vår restaurang där det 
ingår buffé, måltids dryck, kaffe och kaka. 
 Till förra säsongen lyckades vi sälja mer  
än 7000 årskort. Med tanke på det 
stigande intresset för klubben och 
Allsvenskan tror vi på en ökning för 
2019. Försäkra dig om den plats du 
vill ha redan nu.

KLUBBSTOL
Vadderade stolar som reserveras per år med ditt företagsnamn.  
Inför varje allsvensk match har du garanterad plats i vår restaurang 
där det ingår buffé, måltidsdryck, kaffe och kaka.

15 000 kr/stol och helår

ÅRSKORT
Företagsstol
Vadderad stol med ditt  
företags namn på sektion  
B och C, från rad 7

7 500 kr

Västra läktaren
Sektion A, D, E 

3 495 kr

Östra läktaren
Sektion K, L, M, N

2 795 kr
Ungdom/pensionär/student 1795 kr

Curva Nordahl
Ståplats sektion F, G, H

1 295 kr

Curva Nyman
Barn och ungdom 816 år,  
sektion E

695 kr

Familjeläktaren
Sektion T – under tak

1 295 kr
Priset avser samtidiga köp  
av vuxen och ungdomskort.
Ungdom/pensionär/student 895 kr.

Familjeläktaren
Sektion S

995 kr
Ungdom/pensionär/student 595 kr

Barn/ungdom gäller 418 år

CURVA NORDAHL
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L O G E R ,  K L U B B S T O L A R  O C H  Å R S K O R T

MATCH-
EVENT

 Låt hemmamatchen bli finalen på en trevlig 
dag eller kväll på Östgötaporten! Börja till 
exempel med att konferera, äta tillsammans 
och sedan njuta av matchen. Vi skräddarsyr 
arrangemanget efter era behov.

KOMBINERA EXEMPELVIS:
  Sittplatsbiljetter
  Mat och dryck
  Lokal för slutet sällskap
  Supporterhalsduk till alla
  Aktiviteter



VÅRA NÄTVERK



IFK FAMILJEN
 Inför år 2019 tar vi nästa steg i IFK Familjen för att 

maximera din upplevelse och nyttan av ditt nätverkande. 
IFK Familjen är ett nätverk som har funnits i över  
10 år, här träffar du både nya och befintliga affärskollegor 
i en fotbollsintresserad gemenskap. Vi tar del av senaste 
insider-informationen från IFK Norrköping, spännande 
föredrag och andra roliga aktiviteter utöver det vanliga. 
 

Medlemskap för två personer/år

30 000 kr

INNEHÅLL 2019 

AVSPARK
Allsvenskans start närmar sig 
och det är dags att presentera 
trupperna under årets avspark.
IFK Familjen får exklusiva spelar
presentationer och mingel med 
lagen. Du får här chansen att lära 
känna IFK Norrköping ännu bättre!

AFTER WORK
En after work inom ramen för 
IFK Familjen med fokus på 
teambuilding och nätverkstips.

BLI IFK-SPELARE FÖR EN DAG
Hur känns det att kliva in på planen 
på Östgötaporten till matchljud? 
Vi anordnar en förmiddag där du 
tillsammans med affärskollegor 
får testa på känslan genom en 
fotbollsturnering. Lagen coachas 
av just IFK Norrköpings Alag. 
Förmiddagen följs av gemensam 
lunch på Östgötaporten.

HALVDAG PÅ HEMLIG 
DESTINATION
En halvdag fylld av roliga akti
viteter, nyttig information och 
inspiration. Mer information 
kommer under året. 

SUMMERING AV SÄSONGEN
När säsongen precis tagit slut vill 
vi summera denna tillsammans 
med dig. Du får en inblick i hur  
IFK Norrköpings ledare och spelare 
blickar tillbaka på säsongen 2019.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING 
OCH JULBORD
I samband med vårt årliga och 
upp skattade julbord får du lyssna 
på inspirerande föreläsare som vi 
hoppas ska inspirera dig mot dina 
mål.

ALLSVENSK BORTARESA
Tillsammans åker vi på en borta
resa för att se en allsvensk match 
med IFK Norrköping. En trevlig 
dag/kväll med god mat, resa och 
fotboll i toppklass!

STJÄRNSLAGET
Du deltar i IFK Norrköpings 
populära golftävling Stjärnslaget 
under en heldag. Dagen följs av 
prisutdelning och middag på 
Östgötaporten.

UT VECKL AT INNEHÅLL FÖR 2019



PARTNER-
TRÄFFAR

PARTNERFRUKOST
Partnerfrukost är ett mycket uppskattat forum 
för våra allra närmaste samarbetspartners. Här 
träffas och trivs vi under avspända former, men 
du får också information från IFK Norrköpings 
klubbledning och Manager.

Partnerfrukost är tillgänglig för partner nivåer 
från Kamratpartner och uppåt.

15  000 kr/2 personer

BUSINESS CLUB
I samband med de allsvenska matcherna möts 
nya och gamla affärsbekanta och inbjudna 
VIPgäster från både näringsliv och fotboll i vår 
Business Club. Mat och dryck med det lilla extra 
ingår – inklusive föredrag och intervjuer.

Business Club är tillgängligt för partnernivåer 
från Klubbpartner.

 Vid våra olika partnerträffar ligger  
fokus på att umgås och knyta affärs
kontakter. Vårt gemensamma intresse 
är en bra start för diskussioner, men 
tanken är att du ska kunna möta 
och prata med både nya och gamla 
kontakter. Efter ett tag lär du känna  
fler och fler i nätverket – stämningen 
är lättsam och välkomnande.



V Å R A  N ÄT V E R K

PARTNER-
AKTIVITETER

STJÄRNSLAGET
En populär golftävling under en 
heldag som avslutas med middag, 
underhållning och prisutdelning.

595 kr/deltagare

STJÄRNKVÄLLEN
Vår egen gala och helkväll där vi firar 
och summerar säsongen som gått 
med god mat och underhållning.

595 kr/person

ALLSVENSK PARTNERRESA
IFK Norrköping arrangerar en resa 
för våra samarbetspartners till en 
allsvensk bortamatch för att stötta  
IFK Norrköping.

995 kr/deltagare



F R I S K V Å R D  O C H  L E D A R S K A P

FRISKVÅRD

LEDARSKAP
OCH



LEDARSKAP  
OCH COACHNING

NYHET 
2019!

 IFK Norrköping är stolta att under 2019 erbjuda 
en ledarskapsutbildning för näringslivet på absolut 
toppnivå. Utbildningen är exklusiv och det finns 
endast ett fåtal kursplatser.

NÅ L ANDSL AGSKL ASS I LEDARSK AP

ELITUTBILDNING
Kursledare är Daniel Ekvall som haft 
funktionen som idrotts psykologisk 
rådgivare i IFK Norrköping sedan 
2010. Han ingår även i ledarstaben 
för det svenska landslaget i fotboll 
som nått stora framgångar under 
de senaste åren. Daniel har också 
ingått i ett antal andra ledarteam på 
landslagsnivå och håller idag elit
anpassade ledarskapsutbildningar 
inom idrotten.

BYGG OCH LED DITT TEAM
Efter genomförd kurs kommer 
du som deltagare bland annat 
ha fått ökad kännedom om hur 
man kan skapa motiverande 

miljöer, hur du kan bygga och leda 
effektiva team, hur du kan arbeta 
med beteendeförändringar och 
prestationsutveckling samt hur du 
kan skapa förutsättningar för en 
lång och hållbar karriär som ledare.

BOKA NU
Kursen kommer ta upp exempel 
och erfarenheter från Daniels arbete 
med IFK Norrköping och flera av 
Sveriges olika landslag. Prata 
med din IFKrepresentant för mer 
information.

Pris per offert



F R I S K V Å R D  O C H  L E D A R S K A P

 Du behöver inte vara elitidrottare för att ha 
glädje av en av stans bästa gym- och motions-
anläggningar. På IFK Performance Center tränar 
alla som vill må bättre och orka mer i sin vardag. 
Här är en öppen och varm stämning och en 
peppande träningsmiljö. Bli en del av – och ta  
del av – den positiva kraften.

 1500 m2 träningsanläggning
 Gym med toppmodern utrustning
 Konditionsavdelning
 Gruppträningssal
 Cykelsal
 Fria vikter
 Tester
 Personlig coachning
 Fräscha omklädningsrum med bastu

Förmånliga priser för våra partners!

ÅRSKORT 
All inclusive – gå på alla pass  
och träna så ofta du vill.

3 500 kr

10-KLIPP
Tio träningstillfällen, valfria tider  
och pass.

750 kr

EGEN GRUPPTRÄNING  
25-30 DELTAGARE
Vi erbjuder allt från Yoga och lättare 
pass till intensiva HIIT, Body Pump, 
Bootcamp, Cykel ”stages flight”, 
med mera. Kombinera gärna med 
hälsofrukost eller lunch!

750-1 500 kr/pass

PT-GRUPP 6-12 DELTAGARE
Få hjälp att nå dina mål och dra 
nytta av personliga instruktioner 
och inspiration.

995 kr/timme

PERSONLIG TRÄNING
Med en egen PT får du hjälp att 
sätta relevanta mål och skapa 
en konkret plan för att nå dem. 
Träningen blir roligare, mer effektiv 
och skadeförebyggande. Peppen 
och de goda råden kring kost och 
vardag ingår!

500 kr/timme

FÖRETAGSANPASSADE 
FÖRELÄSNINGAR
Vi erbjuder föreläsningar från våra 
experter inom olika områden, till 
exempel kost, friskvård, balans i 
livet, med mera. Kombinera gärna 
med konferenspaket. Vi kan även 
komma till er!

2 500 kr

FRISKVÅRDSTEST – PAKET
En komplett genomgång av 
kroppen. Detta ingår: 3D-scanning, 
rörlighetstest styrketest, 
konditionstest, balanstest.

950 kr

FRISKVÅRD 
OCH TRÄNING
PÅ IFK PERFORMANCE CENTER



LIVSSTILSFÖRÄNDRING
Hjälp era medarbetare att hitta rätt 
när det gäller kost, vanor, motion, 
livsbalans, med mera. 

TRÄNA TILLSAMMANS
Bygg ett starkt team i ordets alla 
bemärkelser. Gemensam träning 
varje eller varannan vecka är rena 
mirakelkuren för ett gäng som  
behöver ny energi. Kombinera  
gärna med hälsolunch.

FRISKVÅRDSDAG
Kombinera ihop ett innehåll som 
passar er! Vi kan gå igenom gymmet, 
ha en gruppträning, hålla ett yogapass 
och en inspirerande hälsoföreläsning. 
Lägg till en nyttig frukost eller lunch 
och ni har laddat batterierna rejält.

VIKTMINSKNINGSGRUPP
Övervikt är ett ökande problem i 
samhället, som får stora konsekvenser 
för den enskilde. En hälsosammare 
livsstil ger lägre sjukskrivningstal,  
mer energi och gladare medarbetare.

FÖREBYGGANDE/ 
UPPBYGGANDE TRÄNING
Brukar dina medarbetare få ont i axlar, 
rygg eller andra delar av kroppen?  
Vi kan sätta ihop ett träningsprogram 
riktade just mot din yrkesgrupp. 
Vi utformar och offererar paket 
individuellt.

 Beroende på era behov och intressen hjälper vi er 
att fram friskvårdslösningar för er verksamhet.

ANPASSADE
TEMAPAKET



M Ö T E N  O C H  K O N F E R E N S E R

MÖTEN

KONFERENSER
OCH



MÄSSOR OCH
UTSTÄLLNINGAR

 På Östgötaporten finns stora och flexibla ytor för alla  
sorters mässor och utställningar. Under de senaste åren  
har vi till exempel varit värdar för Gymnasiemässan och  
Öl- och Whiskeymässan. Avsluta gärna mässan eller 
utställ ningen med en egen gala – vi hjälper till att 
förverkliga den!

3 300 m2 
” Östgötaporten är den 

perfekta platsen för 
vår mässa. Vi får bra 
service och en mycket 
flexibel yta.”
Johan Doverhjelm, 
Norrköping Beer & Whisky

Total mässyta



KONFERENSER
OCH EVENT

 Vår allsvenska arena är en annorlunda och inspirerande 
miljö för konferenser och event av alla slag. Vi har full-
utrustade konferenslokaler och skräddarsyr den bästa 
lösningen för er. Vi ordnar också all förtäring, så det är 
bara att komma till ett dukat bord.
 Genom vårt nätverk kan vi också förmedla kontakter 
när det gäller boende.

 Konferenslokaler för upp till 250 personer.
 Halvdagsförtäring i samband med konferens  
från 169 kr/person. Ingår lunch samt förmiddags eller 
eftermiddagsfika. 

 Heldagsförtäring i samband med konferens från 210 kr/person. 
Ingår lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika. 

” Östgötaporten var den perfekta
 platsen för vår konferens.
 Deras lokaler, föredrag, mat
 och träning var toppen. ”
 Mats Fredriksson, Hyresbostäder



KONFERENS- OCH MATCHPAKET
 Fyll dagen med inspirerande 
konferensarbete.

 Ladda för kvällen med träning på  
IFK Performance Center.

 Avsluta med mat och allsvensk 
fotbollsmatch.

KONFERENS- OCH FRISKVÅRDSPAKET
 En dag med fokus på träning och 
friskvård.

 Genomgång i gymmet och morgonpass.
 Hälsofrukost och föreläsning om kost  
och hälsa.

 Varva ner med yoga och hälsolunch.
 Fortsätt att konferera under 
eftermiddagen.

LANSERINGSEVENT
 Lansera er nya produkt, kollektion eller 
tjänst med en oslagbar inramning.

 Vi ordnar mat och dryck till ert event.

KICK-OFF-PAKET
Vi ordnar en dag laddad med teambyggande, 
konferens och aktiviteter.

AFTER WORK-PAKET
 Gör en helt egen After Work-aktivitet  
hos oss. 

 Kombinera med konferens, underhållning, 
föreläsning eller annat.

 Vi har arrangerat after works för grupper 
om 250 personer.

AFTER WORK MED PROVSMAKNING
Skapa ett roligt och annorlunda företags-
event! Träffas på Östgötaporten, börja 
med mingel och njut av en provsmakning 
tillsammans.

FÖRETAGSFEST/MIDDAG  
UPP TILL 300 PERSONER
I vår restaurang kan vi ordna den perfekta 
företagsfesten med god mat och 
underhållning. Vi hjälper er så att ni kan 
fokusera på gästerna och ha en trevlig kväll.

FÖRETAGSFEST UPP  
TILL 1200 PERSONER
Vi kan stora kalas! I teknikhallen anordnar vi 
vår egen Stjärnkväll, men vi har även huserat 
Dansbandskampen, med mera. Teknikhallen 
är enkel att förvandla till en riktigt häftig 
fest- och middagslokal.

VI FIXAR DET DU VILL HA
Exempel på aktiviteter och underhållning  
i samband med ert event eller middag:

 Quiz inne på arenan
 MusikQuiz
 Bubble ball
 Bumper ball
 Fotbollsturnering på Östgötaporten
 Femkamp
 Capture the flag
 Diverse smakprovningar
 Smakresan – en provning av delikata 
smårätter från IFK Konferens & 
Restaurang

 Karaoke
 Östgötaporten – behind the scenes. 
Upplev arenan som spelarna gör  
– träningsanläggningar, omklädningsrum, 
spelargången – och känn hur det är 
att kliva in på plan med matchljud och 
kamratsång.

Detta är ett urval av aktiviteter ni kan göra 
hos oss.

EXEMPEL PÅ EVENT- OCH KONFERENSPAKET



C AT E R I N G ,  L U N C H  O C H  J U L B O R D

CATERING, LUNCH

JULBORD
OCH



MAT OCH 
DRYCK

 IFK Konferens & Restaurang håller högsta 
allsvenska nivå. Här äter stjärnor varje dag. 
Bra råvaror, nya spännande smaker och 
hälsa står i fokus. 

CATERING
Vi lagar och fixar efter era önskemål.  
Låt oss leverera frukost, lunch, middag 
eller fest till er!

Pris per offert

LUNCH
Varje vardag serveras riktigt bra lunch med 
tre alternativ; dagens, dagens vegetariska 
och dagens hälsomål.  
10kort: 850 kr

95 kr/lunch       

JULBORD
Kom och njut av god mat och under
hållning – eller abonnera hela matsalen!  
Vi hade 2000 julbordsgäster 2018,  
boka i tid! 

Pris per offert





IFK Norrköping FK  Besöks- och postadress: Ektorpsgatan 1, 603 37 Norrköping  Telefon: 011–21 55 00  e-post: info@ifknorrkoping.se


