
AIK FOTBOLL

SÄSONGEN 2017

MATCH-

VÄRDSKAP



EN FRAMGÅNGSRIK  
HISTORIA

Grundat år 1891 (fotbollssektionen etablerades1897)  

Svenska mästare 11 gånger

Vinnare av Svenska Cupen 8gånger

Vinnare SvenskaSupercupen

23 säsonger i Europeiskt cupspel  

Innehar rekordet som den klubb som gjort  

flest säsonger i högsta serien, 88st  

Vinnare av publikligan 39 gånger

FÖLJARSKARA

Över 21 000 medlemmar

Över 228 000 följare på Facebook, störst i Sverige  

Över 83 000 följare på Instagram, störst i Sverige  

Över 35 000 följare på Twitter

Över 470 000 fans världen över

SVERIGES  
STÖRSTA KLUBB  

I SOCIALA  
MEDIER

DET STARKASTE VARUMÄRKET I  
IDROTTS-SVERIGE
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3 BLI MATCHVÄRD



MATCHVÄRDSKAP4

Som matchvärd står ert företag som avsändare till evenemanget. I samarbete med AIK Fotboll kan ni nå ut

till potentiella eller befintliga kunder. AIK Fotboll har i särklass de största kanalerna i idrotts-Sverige att

disponera.

Med vårt baspaket för matchvärdskap exponeras ni innan match på Instagram. Väl inne på arenan ser ni  

matchen från arenans bästa platser och avnjuter en buffé medans ert företag exponeras lokalt i form av  

logga på mediakuben, i matchprogrammet och tillsammans med spelarna. På nationell nivå exponeras

ert  varumärke med en LED-animation i TV-läge.

För ett mer att anpassa er investering efter era mål har vi även Matchvärdskap+ med ytterligare bra  

tilläggsprodukter.

Innehåll Matchvärdskap:

 Logga på Instagram inför  

match

 LED-exponering

 Logga på mediakub

 4st VIP-platser ink buffé

 Exponering i  

matchprogrammet

 Lagfoto med spelarna

 Ta fram matchens lirare



MATCHVÄRDSKAP+

Genom att uppgradera ert matchvärdskap med ytterligare produkter kan ni få till ett mer skräddarsytt  

upplägg beroende på vad era mål är. Använd AIK:s trupp i egen marknadsföringskampanj, ha  

aktiveringar utanför arenan, skicka ut ett erbjudande med AIK:s nyhetsbrev antingen B2B eller B2C.

Med Matchvärdskap+ kan ni lägga på fler dimensioner i er kommunikation, vi har ett stort utbud av  

associationsrättigheter och relationsbyggande produkter.

Innan match:

Artikel på hemsidan kombinerat med ett exklusivt erbjudande

Presenteras som matchvärd tillsammans med laguppställningen på Instagram  

Erbjud "Matchens vara" i nyhetsbrev och på mediakuben

Använd AIK:s trupp i egen marknadsföring, i samråd med AIK  

Utställning/Arrangemang utanför Friends Arena

Under match:

Arrangemang i West Lounge  

Aktivitet i halvtid

Efter match:

Valfri matchtröja

Omnämnande med bild och text i matchrapporten på hemsidan  

Inlägg på Facebook/Instagram, presentation av matchens lirare
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Taimaz Ghaffari

tg@aik.se

070-480 39 54
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athena.nikou@aik.se

070-012 22 87


