
B L I  E N  D E L  A V  R E G I O N E N S  S T A R K A S T E  S P E L A R E

PARTNER MED IFK NORRKÖPING

ETT LIV.  
ETT LAG.  



VI STÅR FORTSATT STARKA!
IFK NORRKÖPING – EN TRYGG SAMARBETSPARTNER SEDAN 1897

 Ända sedan starten den 29 maj 1897 har Idrotts
Föreningen Kamraterna Norrköping varit att räkna 
med och växt fram till ett av Norrköpings allra starkas
te varumärken. När man i framtiden bläddrar i historie
böckerna och stannar på år 2020 så kommer mycket 
att handla om den pandemi som drabbade världen. 
Många familjer, företag och organisationer har drabbats 
hårt och IFK Norrköping är inget undantag. Alla våra 
verksamheter har påverkats kraftigt och vi har under hela 
året arbetat med att både reducera kostnader och hitta 
nya intäktsvägar och samtidigt fortsätta att förstärka det 
som gjort oss så framgångsrika de senaste åren. När vi 
summerar året kommer vi att kunna se att vi trots väldigt 
utmanande tider fortsatt står starka. Mycket tack vare alla 
medlemmar, årskortsinnehavare, supportrar och inte minst 
samarbetspartners. Ett stort tack till alla er!
 
Efter en lång väntan så kom äntligen spelet ute på 
fotbollsplanen igång. Vårt herrlag slåss återigen om de 
åtråvärda Europaplatserna och för vårt damlag slutade 
året äntligen i avancemang till Elitettan efter en makalöst 
stark säsong helt fri från förluster. Ute på Himmelstalund 
har vår fotbollsakademi etablerat sig och äntligen har vi 
också kunnat välkomna flickor till vår verksamhet. På 
Himmelstalund föds drömmar och här utbildas framtidens 
fotbollsspelare. En del blir elitspelare medan vissa slutar 
på andra nivåer men alla skall få en trygg och utvecklande 
miljö där ett livslångt intresse för fotbollen skall skapas.
 

HELA REGIONENS LAG
I samband med Europaspelet 2019 inleddes en ny strategisk 
satsning på att bli hela Östergötlands lag. Allra tydligast 
syntes det i matchstället inspirerat av Östergötlands 
flagga. Vi har fortsatt den satsningen och årets 
bortatröjor har hämtat inspiration både i regionen 
och historien. Att vara regionens lag innebär också 
att vara en engagerad del av samhället genom vårt 
samhällsengagemang Lagandan. Som exempel 
har vi under 2020 levererat över 2 000 matlådor 
till personalen på Vrinnevisjukhuset och startat 
initiativet Stjärnblå Jul som syftar till att förgylla 
julen för barn och familjer i ekonomiskt utsatta 
situationer. 
 
På vår arena sker det spännande saker 
varje dag oavsett om det är matchdag eller 
inte. Tillsammans med vår restaurang och 
eventanläggning IFK Konferens & Restaurang och 
träningsanläggning IFK Performance Center kan 
vi erbjuda våra samarbetspartners ett väldigt brett 
erbjudande. Vår digitala resa fortsätter med helt 
nya möjligheter och vi skräddarsyr vårt samarbete 
efter just ditt företags behov. Hos oss  
finns bara möjligheter! Välkommen att bli en del  
av vår stolta tradition och spännande framtid!
 
Ett liv. Ett lag.

Jens Magnusson
KLUBBDIREKTÖR



EN ETABLERAD 
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. 
Sedan SMguldet 2015 har IFK Norrköping 
etablerat sig som den klubb som på allvar 
utmanar storstadsklubbarna i den absoluta 
toppen av Allsvenskan och är med och 
krigar om europaplatser. 
 



STARKT INTRESSE FÖR ALLSVENSKAN
Allsvenskan blir starkare och starkare 
för varje år, både på och utanför planen. 
Intresset ökar, mediaexponeringen likaså. 
Fler klubbar tar stort ansvar för att driva 
svensk fotboll framåt och IFK Norrköping är 
en av dem. Inför 2021 sker ytterligare ett lyft 
för hela Norrköping – IFK Norrköping har 
ännu ett elitlag i verksamheten då damerna 
har avancerat till Elitettan. 
 
VI VILL HA MED DIG SOM SAMARBETS
PARTNER TILL IFK NORRKÖPING!
Ett partnerskap med IFK Norrköping 
innebär en ömsesidig relation där syftet är 
att stärka varandras affär och varumärke 
genom positiva associationer och starkare 
exponering. IFK Norrköpings mål med 
partnersamarbeten är att vara med och 
skapa större affärsnytta och synlighet på 
ett kraftfullt sätt i flera kanaler samtidigt, 
både lokalt och digitalt. Det samarbete vi 
bygger upp tillsammans fokuserar på att dra 
nytta av varandras styrkor, värdegrunder och 
associationer. 

ANVÄND APPEN IFKPORTALEN
För att stärka varandras affärsnytta kommer 
alla partners till IFK Norrköping ha möjlighet 
att gå med i IFK-portalen. IFK-portalen är en 
app där ni som företag kan knyta kontakter 
med andra partners, få senaste nytt från 
IFK Norrköping och inte minst kunna 
marknadsföra era egna erbjudanden för  
 IFK Norrköpings samarbets partners!



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 ÄR VIKTIGT
IFK Norrköping har skrivit på en avsikts förkla ring 
för att tillsammans med Norrköpings kommun, 
fastighetsägare och andra aktörer verka för fler 
bra fotbolls anläggningar i Norrköping. 
 Som ett första led i detta skänker IFK 
Norrköping det som finns kvar av guldgräset  
från PlatinumCars Arena till Norrköpings 
kommun. Gräset ska förhoppningsvis användas 
på en bra yta för spontanidrott någonstans i 
Norrköping. IFK Norrköping vill samtidigt bjuda in 
fler aktörer i regionen för att fortsätta arbetet.

FOTBOLL FÖR ALLA
IFK Norrköping är en av Sveriges 
mest anrika fram gångsrika 
fotbollsklubbar. Tillsammans 
med våra partners Holmen, 
Hembla, Hyres bostäder 
och Nordea lanserade IFK 
Norrköping ”Fotboll för alla”. 
Vi och våra partners tycker 
att alla barn i Norrköping ska 
kunna se sitt lag och möta sina 
idoler oavsett ekonomiska 
förutsättningar. Projektet 
startade inför sommaren 2019 
och arbetet med att besöka 
alla Norrköpings grundskolor i 
årskurserna 0-6 är i full gång.
 Barnen får träffa spelare, 
spela boll och skratta 
tillsammans med IFK-spelarna 
och som en extra present har 
spelarna med sig fribiljetter 
till en allsvensk match på 
PlatinumCars Arena och 
IFK-bollar att spela med på 
skolgårdarna.



KLOCKET 
IFK Norrköping bidrar till Hyres bo städers 
initiativ Klocket. Klockets syfte är att 
stärka och utveckla föreningsliv och sam-
hälls engage mang inom idrott, kultur, fritid 
och lärande i Klockare torpet och på så vis 
bidra till ett inkluderande samhälle, trygga 
boendemiljöer och ett gott liv.  
 Initiativet skapar många värden, inte 
minst att vi vill att fler barn och ung domar  
ska få möjlighet att bli en del av de vär-
den som idrotten bidrar med i sam-
hällsutvecklingen. IFK Norrköpings del 
i arbetet är bl.a. att genom personliga 
mentorer från IFK Norrköping för ung-
doms ledare inom Norrköping Futsal stärka 
dessa ungdomar i sin tränar- och ledarroll, 
som i sin tur stärker föreningslivet.

SJUKHUSLÅDAN
Under våren 2020 startade IFK Norrköping 
konceptet Sjukhuslådan där vi med 
hjälp av supportrars och företags bidrag 
levererade drygt 2000 matlådor till 
personal på Vrinnevi sjukhuset. 

STJÄRNBLÅ JUL
Inför julen 2020 startade IFK Norr köping  
initiativet Stjärnblå jul med syftet att 
förgylla julen för barn och familjer i eko-
nomiskt ut satta situationer genom med 
hjälp av sam arbetspartners och support-
rar skänka vitblåa julklappar. Samtliga 
julklappar överlämnas till Stadsmissionen 
och Svenska Kyrkan i Norrköping som 
skänker juklapparna till behövande familjer 
inför jul.



PARTNER MED  
IFK NORRKÖPING

 Som samarbetspartner spelar du en viktig 
roll i IFK Norrköping! Välj själv i denna katalog 
vilka produkter som passar ditt företag bäst. 
Allt från exponering till catering. Beroende på 
din sammanlagda investering får du flertalet 
mervärden tillbaka.

HUVUDPARTNER
Utöver valda produkter ingår även:

 Logotyp på träningskläder herr och dam* 
 Företagspresentation på IFK Norr kö

pings Facebook, Instagram, Twitter och 
hemsida

 Logotyp på samtliga nyhetsutskick från 
IFK Norrköping gällande dam, herr och 
akademi

 Logotyp på matchbilder Allsvenskan och 
Elitettan på IFK Norrköpings Facebook, 
Instagram och Twitter

 Möjlighet att använda IFK Norrköpings 
varumärke enligt överenskommelse**

 Använda IFKspelare i mark nads förings
syfte vid ett tillfälle

 3 st budskap på IFK Norrköpings Face
book, Instagram efter över enskommelse

 Nyhetsartikel om samarbetet på  
IFK Norrköpings hemsida

 Partnerfrukost
 6 st medlemskap i Business club
 Tillgång till konferenslokal för 250 pers 

vid ett tillfälle
 3 st gruppträningspass på  

IFK Performance Center
 Annons i digitalt matchprogram  

samt liga hemmamatcher i Allsvenskan 
och Elitettan

 IFKportalen som tillval
 Logotyp på IFK Norrköpings hemsida***

Minsta sammanlagda årliga investring:

Enligt överenskommelse

BLI EN DEL AV EN POSITIV KR AFT

* Tryckkostnad tillkommer.
** Efter godkänt material från  

IFK Norrköpings marknadsavdelning.
*** För Huvudpartner exponeras logotyp 
 på hemsida för herr, dam samt akademi.



STJÄRNPARTNER
Utöver valda produkter  
ingår även:

 Använda IFKspelare i  
mark nadsföringssyfte vid  
ett tillfälle

 1 st budskap på IFK Norr kö
pings Facebook och Insta
gram efter över ens kommelse

  Nyhetsartikel om samarbetet 
på IFK Norrköpings hemsida

 Partnerfrukost
 4 st medlemskap i  

Business club
 Tillgång till konferenslokal  

för 100 pers vid ett tillfälle
 2 st gruppträningspass på  

IFK Performance Center
 Annons i digitalt match

program samtliga hemma
matcher i Allsvenskan och 
Elitettan

 IFKportalen som tillval
 Logotyp på IFK Norrköpings 

hemsida

Minsta sammanlagda  
årliga investring:

500 000 kr

KAMRATPARTNER
Utöver valda produkter  
ingår även:

 Partnerfrukost som tillval
 2 st medlemskap i  

Business club
 Tillgång till konferenslokal  

för 40 pers vid ett tillfälle
 Ett gruppträningspass på  

IFK Performance Center
 6 st annonser i digitalt 

matchprogram hemma
matcher i Allsvenskan och 
Elitettan (3 st/serie)

 IFKportalen som tillval
 Logotyp på IFK Norrköpings 

hemsida

Minsta sammanlagda  
årliga investring:

300 000 kr

KLUBBPARTNER
Utöver valda produkter  
ingår även:

 2 st medlemskap i  
Business club

 Tillgång till konferenslokal  
för 12 pers vid ett tillfälle

 Ett gruppträningspass på  
IFK Performance Center

 6 st annonser i digitalt 
matchprogram hemma
matcher i Allsvenskan och 
Elitettan (3 st/serie)

 IFKportalen som tillval
 Logotyp på IFK Norrköpings 

hemsida

Minsta sammanlagda  
årliga investring:

150 000 kr

PARTNER
Utöver valda produkter  
ingår även:

 4 st annonser i digitalt match
program hemma matcher i 
Allsvenskan och Elitettan  
(2 st/serie)

 IFKportalen som tillval
 Logotyp på IFK Norrköpings 

hemsida***

Minsta sammanlagda  
årliga investring:

75 000 kr

IFK-KAMRAT
Utöver valda produkter  
ingår även:

 IFKportalen som tillval
 Logotyp på IFK Norrköpings 

hemsida

Minsta sammanlagda  
årliga investring:

15 000 kr

* Tryckkostnad tillkommer.
** Efter godkänt material från IFK Norrköpings marknadsavdelning.
*** För Huvudpartner exponeras logotyp på hemsida för herr, dam samt akademi.



FOTBOLLS-
AKADEMIN
HÄR VÄ XER FR AMTIDEN

 Fotbollsakademin är en betydande del 
av IFK Norrköpings verksamhet. När IFK 
Norrköping vann SMguld var hälften av 
spelarna på plan ”från stan”. Vår ungdoms 
och akademiverksamhet har ett gott 
rykte och har återigen fått femstjärnig 
status från Föreningen Svensk Elitfotboll. 
Här finns både bredd och spets, med 500 
ungdomsspelare som har ursprung i mer 
än 50 länder. 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 
Alagsfotboll på elitnivå. 

VILL DU BLI EN DEL AV VÅR 
FRAMTIDSSATSNING?
Himmelstalundsakademin kommer 
ha hundratusentals besökare varje år. 
Ta chansen att exponeras i en miljö 
tillsammans med våra ungdomar, 
samtidigt som du bidrar till något  
viktigt och utvecklar möjligheterna  
för verksamheten!

PLANSPONSOR
Bli namnpartner till någon av våra planer 
på Himmelstalund! 

 Namnrättighet för vald plan
 Arenareklam i samband med planen

Från 30 000 kr

AKADEMIPARTNER
 Arenareklam Himmelstalund
 Del av arenareklam Teknikhallen
 Logotyp Fotbollsakademins hemsida
 Exponering digitalt i livesända matcher 
inom akademin

Från 30 000 kr

Möjligt tillval:  
Exponering i samband med cuper



AKADEMIN PÅ HIMMELSTALUND
2019 etablerades IFK Norrköpings 
akademi verksamhet på Himmel sta
lunds området. Genom förvärvet av 
klubblokalen och det avtal som vi 
skrivit med kommunen kring ytorna på 
Himmelstalundsområdet skapar vi helt 
nya och unika förutsättningar för vår 
akademiverksamhet. Det är här som 
framtidens IFKspelare kommer att fostras!

FLICKVERKSAMHET FR O M 2020
IFK Norrköping är väldigt glada att starta 
igång flicksidan som ytter li gare en del i vår 
ungdoms och akademiverksamhet. 
 Målet är att skapa de bästa för utsätt
ningarna för flickor i Norr kö ping och på 
sikt fostra egna spelare till repre sen ta
tionslaget. I november 2020 är första 
träningen och starten för IFK Norrköpings 
flickverksamhet.
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PA R T N E R  M E D  I F K  N O R R K Ö P I N G

ELITETTAN
 IFK Norrköpings damverksamhet 

fortsätter att utvecklas! 2020 
imponerade de genom cupseger, 
serieseger och kvalseger. Laget gick 
helt obesegrade i serien och har efter 
vinst i kvalet avancerat till Elitettan. 

HUVUDPARTNER DAM
 Möjlighet att använda spelare i marknads-
föringssyfte efter överenskommelse

 Exponering på poolbil
 Storbildsreklam samtliga hemmamatcher  
i Elitettan

 Ett budskap IFK Norrköpings Facebook och 
Instagram efter överenskommelse

 Logotyp storbild samtliga hemmamatcher 
Elitettan

 LED-reklam samtliga hemmamatcher Elitettan
 Matchvärdskap vid en hemmamatch Elitettan*
 Logotyp på IFK Norrköpings hemsida
 Fri entré för medarbetare vid hemmamatcher  
Elitettan

 Matchbollsponsor två hemmamatcher Elitettan**

100 000 kr

** Som matchbollsponsor ingår signerad matchboll 
som minne, företagsnamn på första sidan av digitalt 
matchprogram, logotyp på storbild, speakerreklam.



PREMIUMPARTNER DAM
 LED-reklam samtliga hemmamatcher 
Elitettan

 Matchvärdskap vid en hemmamatch 
Elitettan*

 Logotyp på IFK Norrköpings hemsida
 Fri entré för medarbetare vid hemmamatcher  
Elitettan

 Matchbollsponsor två hemmamatcher 
Elitettan**

50 000 kr

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

20 000 kr

MATCHBOLLSPAKET DAM
 30 st fribiljetter vid hemmamatcher Elitettan
 Matchbollsponsor en hemmamatch 
Elitettan**

5 000 kr

”Vi är väldigt glada över avance
manget och ser fram emot Elitettan 
2021. I en del av den satsningen 
vi gjorde sen ett år tillbaka har vi 
kommit en bra bit på vägen. Nu får 
vi chansen att utveckla dam verk
samheten ännu mer. Det finns en stor 
potential i Norrköping med många 
bra klubbar och genom samarbeten 
med dessa kommer Norrköping bli en 
stark spelare framöver med många 
starka spelare.”
Anna Eriksson, huvudtränare

* Reservation för att matchvärdskap kan vara  
delat med andra företag

** Som matchbollsponsor ingår signerad matchboll  
som minne, företagsnamn på första sidan av digitalt 
matchprogram, logotyp på storbild, speakerreklam.



MATCH-
VÄRDSKAP

 Bli en av matchens huvudpersoner 
i både Allsvenskan och Elitettan! Som 
match  värd får du den största och bästa 
expo nerings möj lig heten i samband med 
match. Vi utformar till sammans de bästa 
aktiviteterna och den mest optimala 
exponeringen för just ditt företag före, 
under och efter match. 
 Inför 2021 tar vi nästa steg! Vi bygger 
upp matchen tillsammans genom digital 
expo nering i IFK Norrköpings sociala 
medier!

DAGENS NYCKELSPEL ARE

Växla upp matchvärdskapet 
med konferens, träning och 
mat tillsammans med kunder 
eller personal innan matchen.
Vi skräddarsyr årets bästa 
dag tillsammans med er!  

GÖR DAGEN TILL  
ER FÖRETAGSDAG!



Det ingår följande:

 Signerad matchboll som minne
 Företagsnamn på första sidan av  
digitalt matchprogram

 Annonsutrymme i digitalt match
program**

 Logotyp på stor bilds skärm
 Speakerreklam tre gånger i samband 
med match

 Fyra sittplatsbiljetter
 Logotyp i dagens match boll sponsorer
bild på IFK Norrköpings Facebook, 
Instagram och Twitter**

8 000 kr

MATCHVÄRD
Du är matchvärd till en match i 
Allsvenskan och en i Elitettan*.  
Det ingår följande:

 Logotyp i dagens startelva-bild 
på IFK Norr köpings Instagram, 
Facebook och Twitter 

 Logotyp i målskytt-bild under 
match på IFK Norrköpings 
Instagram, Facebook och Twitter**

 Logotyp i slutresultatbild på IFK 
Norr kö pings Instagram, Facebook 
och Twitter 

 Rätt till 5 s billboard i samtliga 
intervjuer inför, under och efter 
match i IFK Norrköpings sociala 
medier**

 Logotyp på förstasidan i digitalt 
match program 

 Annonsutrymme i digitalt 
matchprogram

 Logotyp på storbildsskärm
 Storbildsreklam 
 LED-reklam
 Utse matchens lirare i hemma-  

och bortalag
 Möjlighet till exponering på arenan 

enligt överenskommelse 
 Två exklusiva sittplatser
 Två platser i Business Club**
 Intervju/presentation i Business 

Club**
 Speakerreklam tre gånger i 

samband med match
 Del av redaktionell inför-text på  

IFK Norrköpings hemsida

50 000 kr * Reservation för delat match värdskap i Elitettan.
** Gäller endast allsvenska matcher

MATCHBOLL-
SPONSOR

 IFK Norrköping är alltid starka hemma! 
Med vårt matchbollspaket blir du en 
nyckelspelare i samband med match och 
bidrar till känslan av positiv förväntan. 
Du är match boll sponsor till en match i 
Allsvenskan och en i Elitettan. 



MATCH-
STÄLL

 Vill du synas på IFK Norrköpings 
officiella kostym som exponeras i 
alla viktiga sammanhang? Varje år 
tar vi fram flera unika matchställ 
som med en tydlig koppling ska 
förknippas med IFK Norrköping. 
Under 2020 presenterade vi tre 
olika ställ. Varje ställ har sin 
historia och 2021 fortsätter vi  
med samma känsla.

Pris per offert





RÖRLIG ARENA-
EXPONERING

STORBILDSREKLAM
Besökarna till 
PlatinumCars Arena 
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

LEDREKLAM
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
Stora

15 000 kr

Varannan match
Stora, 8 matcher

80 000 kr

Helår
Stora, 15 matcher

150 000 kr





FAST ARENA-
EXPONERING

 Med ett hemmasnitt som brukar ligga på  
10 000 åskådare per match är PlatinumCars 
Arena 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, E): sittplats
 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



DIGITAL
EXPONERING

 IFK Norrköpings digitala kanaler och sociala 
medier är starka samlingsplatser för våra 
supportrar. Här levererar vi dagligen innehåll 
som engagerar, berör och når ut till en bred och 
trovärdig målgrupp (cirka 100 000 följare*). 
Här har du och ditt företag möjlighet att synas 
tillsammans med oss! Oavsett om du vill nå 
konsumenter eller företag finns potential till en 
stor spridning via våra kanaler. 

* Oktober 2020

DIGITAL ANNONS I MATCHPROGRAM
Matchprogrammet lanseras under 
matchdag på vår hemsida och i appen 
IFK Norrköping Live och marknadsförs 
i våra sociala medier. Annons med länk 
till egen hemsida, film eller redaktionellt 
innehåll. Programmet är kostnadsfritt för 
alla läsare.

5 000 kr/annons

BORTAPAKET
  Logotyp i dagens startelvabild på 
IFK:s sociala medier

 Logotyp i målskyttbild under match  
på IFK:s Instagram och Twitter

  Logotyp i slutresultatbild på IFK:s 
sociala medier

  Dagens trupp

5 000 kr/match

LAGBILD
Bild på laget efter hemmamatch med  
en vepa med företagslogo framför. 

7 500 kr/match



ANNONS PÅ IFK NORRKÖPINGS 
HEMSIDA
Vi har mer än 35 500 besökare varje vecka 
och nu har du chansen att annonsera i 
vår digitala miljö på vår hemsida. Du kan 
annonsera genom fast eller rörlig annons 
med vidarelänkning till din hemsida. 
Annonsen exponeras på startsida samt 
övriga sidor.  

30 000 kr/månad

ANNONS PÅ IFK NORRKÖPING LIVE
Annonsera i vår app genom fast eller rörlig 
annons med vidarelänkning till din hemsida. 

10 000 kr/månad
 

EXEMPEL PÅ ANDRA MÖJLIGHETER:
 Partner till tävlingar i IFK Norrköping Live 
i samband med match, ex. gissa dagens 
startelva.

 Samarbetspartner till intervjuer 
efter match som publiceras på IFK 
Norrköpings hemsida.

 Samarbetspartners till bildspel som 
publiceras i IFK Norrköpings sociala 
medier dagen efter match. Exponeras 
genom logga.

  Presentera spelare på hemsidan. 
 Inför-matchen-intervju.

BILLBOARD/PREROLL
Vill du synas på IFK Norrköpings mest exponerade 
plattform? Få ut ditt varumärke 1020 sekunder 
före välproducerat inne håll som ses av hela IFK 
Norrköpings målgrupp. Vi garanterar tre filmer i veckan 
som publiceras i våra största kanaler. Välj din egen 
film eller hjälper vi dig med en enklare produktion. 

Billboard 10 s:

15 000 kr/månad

Pre-roll 20 s:

25 000 kr/månad

GÖR EN 
REKLAMFILM 
MED OSS!
Vi står för koncept 
tillsammans. IFK 
produce rar filmen som 
exponeras i våra digitala 
kanaler. Ni som företag 
kan använda filmen i era 
egna kanaler.

Pris från 40 000 kr



E-SPORT
 Förra säsongen stod IFK Norr

köpings Esportslag för en stark 
insats när eAllsvenskan skulle 
avgöras. Nu är det klart att IFK 
fortsätter satsningen med att 
värva en av Sveriges bästa FIFA
spelare. Inför den nya säsongen 
av eAllsvenskan rustar IFK Norr
köping, som har två spelare 
klara. Simon ”Erikzzon” Eriksson 
fortsätter att representera IFK 
Norrköping och han får sällskap 
av nyförvärvet Lucas ”Afro” 
Wallman.

EN FANTASTISK TURNERING
Förra året var första säsongen som IFK 
Norrköping var med i den här typen av 
sammanhang. Spelarna gjorde en fantastisk 
turnering med tanke på de restriktioner och 
oklarheter som var. Nu fortsätter vi den här 
resan och kommer ha två killar som dels håller 
på IFK Norrköping och bor och kommer från 

stan, vilket kommer leda till att vi kan bedriva 
E-sportsverksamheten på ett ännu proffsigare 
sätt. Vi vill även tacka Douglas Dahlberg och  
Felix Andreasson, som representerade oss  
förra säsongen, för deras fina prestationer  
och önskar dem lycka till, säger marknadschef 
Robin Bornehav.

BLI EN DEL AV IFK NORRKÖPINGS 
ESPORTSSATSNING 
Exponeras på matchställ och tränings-
kläder! Digital exponering i samband 
med matcher i eAllsvenskan på IFK 
Norrköpings sociala medier.

Från 30 000 kr/per år



LOGER
 En loge på PlatinumCars Arena 

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



KLUBBSTOLAR
Inför varje allsvensk match ingår det:

Årskort
Vadderad stol exponerat med företagsnamn på några av arenans 
bästa platser. 

Entré till IFK Norrköpings Affärslounge före match 
  Möjlighet för nätverkande.
  Intressanta föredrag
  Buffé, måltidsdryck, kaffe och dessert.
  Exklusiva införmatchenintervjuer med huvudtränare för både 
hemma och bortalag. 

  Exponering i form av företagsnamn i restaurangen

15 000 kr/plats

KLUBBSTOLAR  
OCH ÅRSKORT

 Våra och dina gäster förtjänar att sitta på våra 
klubb stolar och ses i vår affärslounge. Inför året 
reser veras några av arenans bästa platser med ditt 
företagsnamn. Inför varje allsvensk match har du 
fritt tillträde till vår affärslounge där det ingår buffé, 
måltidsdryck, kaffe och dessert.

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 1895 kr

Barn/ungdom gäller 418 år

Curva Nordahl
Ståplats sektion F, G, H

1 295 kr
Ungdom/pensionär 995 kr

Familjeläktaren
Sektion T – under tak

1 295 kr
Priset avser samtidiga köp  
av vuxen och ungdomskort.
Ungdom/pensionär 995 kr.

Familjeläktaren
Sektion S

995 kr
Ungdom/pensionär 595 kr



MATCH-
EVENT

 Låt hemmamatchen bli 
finalen på en trevlig dag eller 
kväll på PlatinumCars Arena! 
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



IFK FAMILJEN
UT VECKL AT INNEHÅLL FÖR 2021

 Som en del av IFK Familjen är du en del av 
en stor plattform för nätverkande. Vi ses i en 
fotbollsintresserad gemenskap och får höra den 
senaste insiderinformationen från IFK Norrköping, 
spännande föredrag och andra roliga aktiviteter 
utöver det vanliga. IFK Familjen har funnits i över  
10 år och inför 2021 tar vi nästa steg! 
 

Medlemskap för två personer/år

30 500 kr

INNEHÅLL 2021 

Under 2021 ses vi under åtta träffar.

AVSPARK OCH ELITETTAN
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!

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 2021.

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!



MERVÄRDE 

Utöver våra träffar får ditt företag 
som är med i IFK Familjen följande:

 Startkit från IFK Norrköping
 Tillgång till IFK-portalen där  

med lem mar i IFK Familjen kan 
knyta kontakter med varandra 
och  marknadsföra egna 
erbjudanden.

 Förhandsinformation och 50% 
rabatt på våra partneraktiviteter 
(se mer info på sida 31)

 Exponering skylt på arenan. 
 Företagspresentation samt 

logo typ i IFK Norrköpings 
digitala match program inför 
samtliga hemma matcher i 
Allsvenskan och Elitettan

NYHET 
2021!

PADELTÄVLING
Träffa andra partners och ha kul i vår 
Padelturnering.

JULBORD MED IFK FAMILJEN
Vi ses i samband med vårt årliga och 
uppskattade julbord med IFK Familjen.  
Här får du även lyssna till en spännande 
och inspirerande föreläsning.

INSPIRATIONS FÖRELÄSNING  
OCH FRUKOST
Vi kommer arrangera en frukost träff  
med inspirations föreläsning för våra 
familje medlemmar. 

TVÅ LUNCHTRÄFFAR MED 
INSPIRATIONSFÖRELÄSNING 
Under lunchen får du lyssna på inspi
re rande föreläsare som vi hoppas ska 
inspirera dig mot dina mål. 



PARTNER-
TRÄFFAR

 IFK Norrköpings partnerträffar för 
våra närmaste samarbetspartners 
innebär att några av regionens mest 
inflytelserika beslutsfattare träffas, 
umgås och knyter kontakter. Vårt 
gemensamma intresse är en bra 
start för diskussioner som också ger 
möjlighet att möta nya och gamla 
kontakter. Stämningen i våra träffar  
är lättsam och välkomnande!

PARTNERFRUKOST
För våra allra närmaste partners bjuder vi fyra 
gånger per år in till Partnerfrukost. Utöver de 
absolut senaste nyheterna från IFK Norrköping 
får du som samarbetspartner ett unikt till fälle 
att lära känna och ställa frågor till IFK Norr
köpings Manager, spelare och klubbledning. 
Ingår för Huvudpartner och Stjärnpartner. 

Möjligt tillval för Kamratpartner

15 000 kr/2 personer

BUSINESS CLUB
Inför de allsvenska hemmamatcherna möts 
nya och gamla affärsbekanta och inbjudna 
VIPgäster från både näringsliv och fotboll 
i vår Business Club. Vi serverar mat utöver 
det vanliga och du får lyssna på spännande 
föredrag och unika matchintervjuer med 
huvudtränare från både hemma och bortalag. 

Business Club ingår för partnernivåer från 
Klubbpartner. 



 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

PADELTÄVLING
IFK Norrköping arrangerar en padel-
tävling för våra samarbetspartners.

595 kr/deltagare

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

995 kr/deltagare

IFKSPELARE FÖR EN DAG
Efter en god lunch med intressanta 
föredrag anordnar IFK Norrköping 
en turnering för våra partners där ni 
coachas av just IFK Norrköpings A-lag.

595 kr/2 deltagare

Är du medlem i IFK Familjen får du 
50% rabatt på våra partneraktiviteter 
(gäller max 2 deltagare per företag  
och gäller ej Stjärnkvällen).



LEDARSKAPS-  
UTBILDNING
UPPSK ATTAD UTBILDNING

 IFK Norrköping är stolta att för tredje 
året i rad erbjuda den uppskattade ledar
skapsutbildningen för näringslivet på  
abso lut toppnivå. Utbildningen är exklusiv 
och det finns endast ett fåtal kursplatser. 
Utbildningen äger rum hösten 2021.



ELITUTBILDNING
Kursledare är Daniel Ekvall som haft funktionen 
som idrotts psykologisk rådgivare i IFK Norr  kö
ping sedan 2010. Han ingår även i ledar staben 
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

”För oss är det oerhört viktigt med bra ledarskap 
och att hela tiden bygga vår miljö efter en stark 
teamkänsla. Det finns synergier mellan företag och 
föreningar och dess ledarskap,  vi hade därför två 
personer från oss som deltog hos IFK Norrköpings 
ledarskapsutbildning med Daniel Ekvall och det har 
verkligen gett effekt. Framförallt är det inspirerande 
att få nya perspektiv på hur man kan jämföra elit
idrott och näringsliv samt hur man integrerar det  
till sin egen verksamhet.”

” Jag kan verkligen 
rekommendera att 
fler testar ledar skaps
utbildningen för att 
lyfta sin verksamhet.”

 Magnus Andersson, Pema Sweden:



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!

FRISKVÅRD 
OCH TRÄNING
PÅ IFK PERFORMANCE CENTER

FÖRETAGSMASSAGE
Nu erbjuder vi svensk klassisk 
massage anpassad efter kundens 
behov. Massage har många positiva 
hälsoeffekter och frigör oxytocin 
som är kroppens egna hormon 
för välbefinnande och har därmed 
positiv verkan mot stress. Minska 
arbetsrelaterade sjuk skrivningar 
som orsakats av t ex stillasittande 
eller tunga arbetsuppgifter. 
 Har ni inte möjlighet för massage 
hos er är ni varmt välkomna till oss 
på IFK Performance Center. 
 Boka en halvdag eller heldag med 
30 minuter behandling per person.

750 kr/timme

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

3 500 kr

10KLIPP
Tio träningstillfällen, valfria tider  
och pass.

750 kr

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

950 kr

PTGRUPP 612 DELTAGARE
Få hjälp att nå dina mål och dra 
nytta av personliga instruktioner 
och inspiration.

995 kr/timme

EGEN GRUPPTRÄNING  
2530 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

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

NYHET 
2021!



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 
bemärkel ser. 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.

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.

FRISKVÅRD OCH TRÄNING
PÅ IFK PERFORMANCE CENTER
IFK Performance Center är den naturliga 
träffpunkten för alla som vill må bättre 
och orka mer i sin vardag. Vår tränings
anläggning används naturligtvis av IFK
spelarna, men alla är välkomna till vår 
öppna, varma stämning och peppande 
miljö. För företag hjälper vi gärna till med 
friskvårdssatsningar som kan omfatta 
allt från ergonomi, förebyggande av 
stress och annan ohälsa. Ta del av den 
positiva kraften!

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

Pris per offert

ANPASSADE
TEMAPAKET



KONFERENS
 Vår allsvenska arena är en annorlunda och 

inspirerande miljö för konferenser. Vi har 
stora och rymliga fullutrustade kon ferens
lokaler. Tillsammans skräddarsyr vi den bästa 
lösningen för just er. Vi ordnar all förtäring,  
så varmt  välkomna till ett dukat bord!
 Genom vårt nätverk kan vi också förmedla 
kontakter när det gäller boende. 

 Konferenslokaler för upp till 250 personer.
 Halvdagskonferens. Lunch samt förmiddags  
eller eftermiddagsfika ingår. 

 Heldagskonferens. Lunch samt förmiddags  
och eftermiddagsfika ingår. 

 Avsluta dagen med middag eller after work.
 Vi anpassar konferensdagen efter era önskemål!



KONFERENS OCH MATCHPAKET
 Fyll dagen med inspirerande konferensarbete.
 Ladda för kvällen med träning på  
IFK Performance Center.

 Avsluta med mat och allsvensk fotbolls-
match.

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.

KICKOFFPAKET
Vi ordnar en dag laddad med teambyggande, 
konferens och aktiviteter.

AFTER WORKPAKET
 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 PlatinumCars Arena, börja 
med mingel och njut av en prov smakning 
tillsammans.

FÖRETAGSFEST/MIDDAG  
UPP TILL 300 PERSONER
I vår restaurang kan vi ordna den perfekta 
företagsfesten med god mat och under hållning. 
Vi hjälper er så att ni kan foku sera 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.

EXEMPEL PÅ EVENT- OCH KONFERENSPAKET

” Varje år anordnar vi på Renall en after work för våra kunder. 
Våra två senaste events för ca 230 personer har IFK Konferens 
& Restaurang hjälpt oss att förverkliga i sina stora lokaler. 
Tack för att ni ordnade med både god mat och bra service.”
Anne-Marie Holmberg,  
Marknads- och Försäljningschef på Renall AB



MÄSSOR  
OCH EVENT

 På vår arena finns stora och flexibla ytor för 
alla sorters events, mässor och utställningar. 
Under de senaste åren har vi till exempel 
varit värdar för Gymnasiemässan och Öl 
och Whiskeymässan. Hos oss har vi även 
kapacitet att avsluta ert event eller mässa 
med en egen gala som vi hjälper till att 
förverkliga!

3 300 m2 
” PlatinumCars Arena 

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

Total mässyta



CATERING
Vi finns tillgängliga för att lyfta 
ert event till en helt ny nivå. 
Oavsett om det gäller bröllop 
eller företagsevenemang så 
levererar vi en helhetslösning 
efter önskemål.

Pris per offert

JULBORD
2018 hade vi 2 000 julbordgäster, 
2019 har vi över 4 000. Fler och 
fler upptäcker våra fantastiska 
julbord, testa gärna oss! 

Pris per offert

LUNCH
Varje dag serveras riktigt bra 
lunch med flera al ter   nativ. Du kan 
bland annat plocka ihop din egen 
hälsolunch eller välja dagens 
vegetariska rätt.  

95 kr/lunch    

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. 



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


