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K O M  I N  I  M AT C H E N !
Bli en del av Handbollslandslaget

Handbollslandslaget har en starkt förankrad tradition 
av historia och framgångar i de svenska folkhemmen, 
vilket vi ska ta tillvara på. Vi jobbar stenhårt för att bjuda 
på en upplevelse som består och når ut till fler, såväl 
nationellt som lokalt. Med det menar vi att vi dagli-
gen ska överträffa oss själva och bli bättre i allt vi gör 
och medverkar i, sponsring, media, samarbeten och 
publikupplevelser. Samtidigt ska vi vara nära. Nära vår 
publik, nära media, nära våra samarbetspartners och 
nära vår sport. 

Det svenska handbollslandslaget är ett av Sveriges 
mest folkkära landslag och vår publik är utspridd 
över hela landet. För oss är det därför självklart att våra 
landskamper ska ha en stark och tydlig lokal prägel 
oavsett var vi spelar. Det är handbollspubliken ute i lan-
det som lyfter vårt lag och när vi spelar ska publiken 
känna att ”detta är vårt landslag”.

Vid landskampen i Eskilstuna har vi ett nära samarbete 
med Eskilstuna GUIF ett samarbete som strävar efter att 
gynna såväl  den nationella landslagsverksamheten som 
den lokala handbollssatsningen i Eskilstuna. 

Vi erbjuder därför ett fåtal företag med stark lokal 
förankring möjligheten att bli en såkallad ”lokal lands-
kampspartner”. Som lokal landskampspartner kommer 
ert företag att associeras med ett av Sveriges  
mest folkkära landslag samtidigt som ni bidrar till 
utvecklingen av våra landskampsevenemang samt den 
lokala satsningen på ungdoms- och breddhandboll.

Vi hoppas ni vill bli del av Handbollslandslaget och vår 
landskamp i STIGA Sports Arena den 22 mars!

Den 22 mars får vi finbesök i STIGA Sports Arena. Då 
tar Nathalie Hagman och Henrik Signell med sig det 
svenska handbollslandslaget till Eskilstuna, och det är 
upplagt för en ordentlig handbollsfest då regerande 
olympiska mästaren och EM-silvermedaljören Ryssland 
står för moståndet.

Eskilstuna GUIF är både glada och stolta över uppdra-
get som lokal arrangör, och det känns fantastiskt kul att 
framförallt kunna erbjuda våra ungdomar möjligheten 
att se sina idoler live - på hemmaplan!  

Tack vare vårt lokala arrangörskap samt ett bra och nära 
samarbete med Handbollslandslaget har vi även fått 
en unik möjlighet att erbjuda det lokala näringslivet 
möjligheten att bli en del av denna fantastiska hand-
bollsupplevelse. Detta genom att bli ”lokal landskamps-
partner” i samband med matchen.

Som ”lokal landskampspartner” kan vi erbjuda våra part-
ners att associeras, exponeras och aktiveras tillsammans 
med svenska handbollslandslaget vid matchtillfället 
utefter era önskemål. Vi är övertygade om att lands-
kampen på hemmaplan kommer bli en minnesvärd 
handbollsupplevelse och vi hoppas  att ni vill vara en 
del av denna extraordinära kväll, tillsammans med oss i 
Eskilstuna GUIF och Svenska Handbollslandslaget. 

Vi ses i STIGA Sports Arena den 22 mars!

”Ge våra ungdomar möjligheten att se  sina före-
bilder live - på hemmaplan”

Johnny Andersson  Eskilstuna GUIF

Stefan Lövgren VD Svenska Handbollslandslaget AB



B L I  L O K A L 
L A N D S K A M P S PA R T N E R
I ett samarbete mellan Eskilstuna GUIF och Svenska Handbollslandslaget AB erbjuds ett 
fåtal lokala företag i Eskilstuna möjligheten att bli Lokal landskampspartner i samband 
med landskampen mellan Sverige och Ryssland den 22 mars 2019. 

SOM LOKAL LANDSKAMPSPARTNER ERBJUDS DU:

Ö V R I G  A K T I V E R I N G

10 VIP-paket innehållande 
biljett, VIP-middag, mingel 
och uppsnack med hand-
bollsprofil. 

HOSPITALITY

Exponering på arenans jumbotron cch 
LED-skyltar som ”lokal landskampspart-
ner” samt exponering i Handbollslands-
lagets app Gameday. 

EXPONERING

Avsändare till matchunik 
aktivering i arenan vid 
landskampen. 

PUBLIKAKTIVITET

Rätt att nyttja ”lokal landskampspartner” 
i egen marknadsföring i ca 3 veckor i 
samband med landskampen

ASSOCIATIONSRÄTT

Pris Stora landskampspaketet 35.000 kr

SUPPORTERPAKETVIP-PAKET

4 ST VIP-PAKET Biljetter, VIP-middag 
mingel och uppsnack (se VIP-paket 
till vänster) 
GEMENSAM EXPONERING på 
jumbotron med logotyp tillsammans 
med övriga ”lokala supportrar”  
MERCHANDISE fyra Sverige-halsdu-
kar (kan uppgraderas till matchtröja 
till en kostnad av 250 kr/st).

MATCHBILJETT kat A, långsida. 
VIP-MIDDAG tvårätters middag. 
Dryck till maten tillkommer. 
MINGEL tillsammans med Svenska 
Handbollslandslagets partners och 
inbjudna gäster 
UPPSNACK inför match med 
landslagsprofil. 

Exponering på plan med 
golvsticker. 

GOLVSTICKER

TV-exponerad LED på 
ena långsidan 4x20 sek

TV-EXPONERAD LED

Matchunik aktivering inne i 
arenan under matchen. 

PUBLIKAKTIVTET

Pris 35.000 kr Pris 25.000 kr

Pris 7.000 kr

Pris 4.695 kr (min 4 personer)Pris 995 kr/person

Alla priser är exklusive moms, eventuella produktionskostnader och reklamskatt.

LOGE-PAKET

Pris 9.595 kr (8 personer)

LOGE Egen loge med tillhörande 
matchbiljett kat A. Tillträde två 
timmar innan avkast och tillgång 
till logen under hela matchtillfället. 
Som logegäst har ni exklusiv rätt 
att nyttja logen och kan sådeles 
smycka invändigt efter önskemål.  
VIP-MIDDAG serveras i logen och  
här finns fullständiga rättigeter. 
Dryck till maten tillkommer. 

LED i arenarummet (ej 
TV-exponerad), 4x20 sek

LED ARENARUM

Pris 10.000 kr

Aktivitetsyta i arenans foajeér 
eller utanför arenans entré.

AKTIVERINGSYTA

Pris 5.000 kr

Exponering på jumbotron 
under evenemanget. 

EXPONERING JUMBO

Pris 7.000 kr



KONTAKT

Svenska Handbollslandslaget AB

Tobias Frejfors   tobias.frejfors@handboll.rf.se | 0709-70 64 65

Eskilstuna Guif

Johnny Andersson  johnny.andersson@guif.nu | 0732-20 40 80


