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OM AT VÆRE PARTNER
Jutland Vikings er Aarhus’ satsning på elite 
ishockey. Holdet blev etableret i 2016 og har 
hvert år kvalificeret sig til slutspillet i 1. DIV, 
med et sæt sølvmedaljer som bedste resultat. 
Disse skal veksles til medaljer af guld snarest 
muligt, og du har muligheden for at være med. 
Smilets by mangler at sætte sit aftryk i den 
bedste liga, i landets næststørste tilskuersport. 
Det er vores ambition at få tjekket den boks af, 
og få byens hold op på den øverste hylde. 
Sportsligt står vi med et historisk stærkt hold. 
Vær en del af succesen, og bliv PARTNER med 
Jutland Vikings.

Der er mange måder, hvorpå din virksomhed kan 
sponsorere Jutland Vikings på.
Vores forskellige sponsorpakker vil få dit virksomheds 
brand eksponeret på mange måder fra spillertrøje- 
logoer, sociale medier, Jutland Vikings TV. 
Fra sæsonen 2021 livestreames alle Vikings kampe.
Vi ved, at hver virksomhed er unik og baseret på dit 
budget, vil Vikings gerne have, at du opnår det 
maksimale udbytte af vores pakker.
Vi mener, at du ikke bare køber en sponsorpakke, du 
køber en del af teamet, og teamet vil støtte din 
virksomhed på enhver måde, vi kan. 



• Annoncering og præsentation på sociale
medier

• Annoncering af kamppartner via halspeaker
(flere gange før og under kampen)

• 6 VIP billetter

• 100 fribilletter

• Mulighed for opsætning af stand i foyeren

• Mulighed for opsætning af flag, skilte, rollups,
banner etc. i ishallen og i Loungen.

KAMPpartner
For dig der vil støtte holdet og knytte din virksomhed  til 

stemningen under Jutland Vikings hjemmekampe. 
Vilde oplevelser og eksponering går hånd i hånd 

VI TILBYDER:

5.000,-



Puck partner
At være den officielle puck partner giver dig 

mulighed for at få dit logo trykt på de pucke, der vil 
blive brugt til alle Vikings hjemmekampene 

sæsonen 2022/23.

Hver gang en puck går ud af spil, får fansene 
beholde den, hvilket øger din brandeksponering.

Partner pucke, vil også sælges som en del af 
klubbens merchandise på kampaftener.

VI TILBYDER:

• At være den officielle puck partner

• At partner pucke sælges som en del af
klubbens merchandise på kampaftener

8.000,-



Vikings Player Partner
Det her er pakken for dig der vil støtte og 

eksponeres via din favoritspiller - du bliver set og 
hørt inde i hallen af hunderedevis af fans

VI TILBYDER:
• Logo på spillerens kamptrøje (på skulder)

• Partnernavn nævnes af halspeaker ved
din spillers scoring

• Logo på partnertavle, hjemmeside

• 1 styk Sæsonkort

7.500,-



Vikings Goalie Partner
Vi tilbyder den unikke mulighed at eksponere jeres 

firmalogo på vores målmandsudstyr

VI TILBYDER:

• Logo på målmandsudstyr  (pads og
blocker)

• Logo på partnertavle, hjemmeside

• 1 styk Sæsonkort

10.500,-



Vikings Team Partner
I vores store standardpakke får du det hele med.

Du er ikke kun en del af vores klub, men får lov til at gøre 
en forskel for sportskulturen i Aarhus

VI TILBYDER:
• Logo på spillerdragt (B-placering*)

• Adgang til VIP lounge med bespisning og ad
libitum øl/vand for 2 personer

• Reserveret siddeplads i is-hallen med eget
logo – 2 styk midtersektionen

• Invitation til fælles sponsorarrangementer i
løbet af sæsonen

• Mulighed for anvendelse af Jutland Vikings
spiller til sponsors eget arrangement

• Logo på partnertavle, hjemmeside

• Et styk Jutland Vikings spillertrøje

12.500,-



• Bandereklame 3 mtr 3.500,- + produktions
omkostninger (ekstra mtr 1.000,- pr mtr)

• Logo spillerdragt - opgradering fra B til A
placering*: 5.000,-

• Logo spillerdragt A+ placering: 10.000,-

• Logo under uret: ca. 2x6 mtr 5.000,- +
produktionsomkostninger

• Logo under isen – ca 2x4 mtr 3.000,- +
produktionsomkostninger

• Logo under isen – midtercirklen: 12.000,- +
produktionsomkostninger

• Ekstra siddepladser reserveret med logo –
500,-styk

• Puck Partner: pr. kamp: 1.000,-
Partnernavn nævnes af halspeaker ved ny
puck

• Powerplay Partner: 5.000,- pr sæson
Partnernavn nævnes af halspeaker ved
Jutland Vikings Powerplay

• Stav Partner: 1.000,- pr stav – kan gives til
hold eller navngiven spiller

TILKØB
Supplér din Partnerpakke med disse tilkøb og sammensæt 

den pakke, der passer netop dig

VI TILBYDER:



LOGO PLACERINGER
• A placering
• B placering
• A+ placering



• VIP billetter: 200,- pr styk*

• VIP sæsonkort: 2.000,- pr styk*

• Sæsonkort: 250,- pr styk*

• Hockey for dummies arrangement: Op til
12 personer inkl. øl/vand og vært: 2.500,-

• Pay&Play Ishockeyevent:
Tag venner eller kolleger med til team-
building på isen - en times action med
fuldt udstyr, dommer og speaker (inkl. en
kold øl/vand efter kampen): 8.000,-

*Kun i forbindelse med andre pakker

TILKØB Hospitality
Vi skaber vilde oplevelser sammen - fordelagtige priser på 

VIP treatment under Jutland Vikings hjemmekampe

VI TILBYDER:



Ved samlet køb over 25.000 bliver Partner 
benævnt som Elite Partner

Barderaftaler JA TAK - Vikinger elsker at 
bytte

Vi tilbyder oplevelser og fællesskab og tror 
på partnerskaber som giver fælles mening 
og værdi 

Finder du ikke præcis det du søger i vores 
pakker herover, så tager vi en snak og laver 
en pakke som passer præcist til dig.

Alle priser excl. moms. 

Større engagement



Jutland Vikings tilbyder en bred palet af digitale 
medieplatforme med tilsammen 3500 + 
månedlige brugere af disse platforme. 
Det giver derfor vores partner en unik mulighed 
for at markedsføre sig online. 
Fra sæsonen 2021 bliver alle Vikings kampe live 
streamet.

digitale medier

https://www.facebook.com/JutlandVikings

https://www.youtube.com/jutlandvikings

https://www.linkedin.com/company/18104517

https://www.danskishockey.tv/

https://www.instagram.com/vikingsjutland

https://www.jutlandvikings.dk



JUTLAND VIKINGS TaKKER FOR 
DIN STØTTE TIL FREMTIDENS 

TOGTER
VI SER FREM TIL ET GODT SAMARBEJDE i 

2022/2023 SÆSONEN 

Copyright © 2022 Jutland Vikings

Kontakt os og hør mere:

Frederik Skovsted
Tlf: 42700897
mail: frederik@jutlandvikings.dk

Stefan Sandell
Tlf: 40888888
mail: stefan@Jutlandvikings.dk

Søren Klausen
Tlf: 27888888
mail: soeren@jutlandvikings.dk
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