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är vi taif



ÅRSABONNEMANG och Entréer
TAIFs årsabonnemang gäller för samtliga matcher i grundserien. 
Om TAIF går till Playoff eller Allsvensk kvalserie har innehavaren  
av abonnemanget förtur till platsen men kostnad för entré och  
sittplats under kvalet tillkommer. Det är värt att notera att det  
är billigare att köpa säsongskort eller 10-kort.

Sittplats, årsabonnemang, vuxen 2.450:-

Sittplats, årsabonnemang, pensionär/stud. över 16 år 1.750:-

Ståplats, årsabonnemang, vuxen 1.700:-

Ståplats, årsabonnemang, pensionär/stud. över 16 år 1.150:-

Entré, ståplats vuxen 110:-

Entré, ståplats pensionär, studerande 80:-

Entré, ståplats vuxen, träningsmatcher 70:-

Entré, ståplats pensionär, studerande, träningsmatcher 50:-

Ungdom under 16 år fri entré

Sittplats 40:-

Publiksnitt 

A-lagsmatcher

883

Namn

Adress

Postadress

Telefon

Säljare

Swish datum

Lott nr.

Lott nr.

Lottpris 200:-

Volvo XC 40 T3 FWD Momentum Edition

BIL- & MATLOTTERI 2019  

– 38:e BILEN – 30:e året

Swishnummer för lotteriet – 123 303 1564

Thelma & Vincent

hemmapremiär taif-kumla onsdag 19 september kl 19.00

V A R J E  D A G  Ä R  E N  B R A  D A G  F Ö R  H O C K E Y

så har du inte sett våra hockeykillar tidigare

bröderna breidner  
trummar igång stämningen  

våra Evenemang
TAIF Hockey har många järn i elden och  
nedan ser du vad vi kommer att arrangera  
under kommande säsong. För detta krävs  
många engagerade funktionärer och det  
är vi stolta över att vi har.

april Valborgsmässofirande

juni Föreningsdagen

juni Midsommarfirande

juni Billotteriet startar

augusti  Sommarläger ungdomar

augusti  Inskrivning hockeyskola

augusti U17 Finnkamp Sverige-Finland

september Idrottens dag

september Hockeyspecial

september Seriepremiär Hockeyettan

november Match mot cancern

december Badhotellet U14-cup

februari Enkronasmatchen

mars Australien U18 träningsläger



REKLAMSKYLTAR 
Det finns ett antal exponeringsytor i hallen i olika  
format. Här är några prisexempel:

Skylt stor 15.000:- 
6 x 1,8 m (kortsida matchklocka) 
Skylt mellanstor  9.000:- 
3 x 1,2 m (långsida) 
Skylt liten  6.000:- 
3 x 0,6 m (långsida räcke) 
Skylt special  5.000:- 
2,15 x 0,7 m (sekretariat, musik/press) 
Tillverkningskostnad tillkommer.

MATCHDRÄKTEN
En av de mest exponerade platserna är vår  
väldesignade matchdräkt. Våra spelare står  
i händelsernas centrum och dräkten syns ofta  
i tidningarna. Pris beroende på placering.

ISREKLAM
Tekningscirkel/st 25.000:-
Mittcirkeln 30.000:-
Tillverkningskostnad tillkommer.

SARGREKLAM
Reklamen kan vara allt från 1 meter bred till 3 meter.

Priset avser sargreklam 3 x 1 m 15.000:- 
Priset avser sargreklam 3 x 1 m  17.000:- 
(långsida, kortsidor som syns i webb-TV) 
Tillverkningskostnad tillkommer.

HOCKEYSPECIAL
En tabloidbilaga som produceras och trycks i 18.500 ex 
och delas ut i Tranås med omnejd (17.700 ex) inför 
seriepremiär. Finns dessutom på alla hemmamatcher.

Helsida 20.000:-
Halvsida 15.000:-
Kvartsida  8.000:-
Åttondelssida  5.000:-
Sextondelssida   3.000:-
Reklamskatt tillkommer.

här kan du exponera dig

TAIF-RUMMET (max 50 pers)
Tag med dina kunder, anställda eller vänner och  

hyr TAIF-rummet. Entré, mat & dryck 250:-/person. 

HEMSIDAN
På TAIFs hemsida finns all information man  
kan önska, förutom att alla lag presenteras  
finns statistik, information, on-line service m.m.  
Hemsidan uppdateras kontinuerligt och har  
ca 166.700 sessioner/år. 
På Facebook finns ett stort intresse för TAIF. I vår  
grupp är det ca 1.400 medlemmar som diskuterar  
och på vår sida är det 1,364 personer som gillar oss.

Logotyp startsidan 5.000:-/år

taif-tv
Våra TV-sändningar av TAIFs hemmamatcher lockar  
allt fler tittare. Dessutom visas highlights från tidigare 
matcher på storbild i hallen under A-lagsmatcherna.

Antal visningar ca 26.000. Pris 5.000:-

EXEMPEL PÅ ÖVRIG EXPONERING
Matchsponsor 2.000:- 
Speakertext, reklam utlagd på sittplatser, logo  
i programmets mittuppslag vid aktuell match. 

Reklam på Halva Potten-lotter 3.000:-

Logo i matchannons  200:-/annons 

Klappa. Sponsra en eller flera matcher med en klappa. 
Tryck ditt eget budskap eller dela platsen med flera  

sponsorer. Tryckkostnad tillkommer. 

SPONSORmatch
Våra sponsorer bjuder tranåsborna på entré.  
Sponsorerna läggs upp på TAIFs hemsida,  
annonseras i gratistidningen TranåsAktuellt  
samt på entrébiljetten.

Pris 2.014:- (fullsatt hall är 2014 personer) 

vi syr ihop ett PAKET som  
passar just ditt företag
I denna broschyr presenterar vi ett antal sponsors-
alternativ och vi sätter gärna ihop prisvärda paket 
som passar just ditt företag.
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Tranås AIF Hockey • Stiga Arena, box 324, 573 24 Tranås • telefon kansli 0140-146 24 • kansli@taif.se • www.taif.se

TAIF Hockey är en förening med ambitioner och mål.  
Vi jobbar hela tiden för att bli bättre på alla områden. 
Vår VISION 2021 samt den RÖDA TRÅDEN för ung-
domshockeyn finns att läsa på vår hemsida.

TAIF har fostrat många framgångsrika spelare som 
Magnus ”Sigge” Svensson, Jakob Karlsson, Daniel 
Josefsson och Jonas Fransson för att nämna några. 
Förhoppningsvis har vi också gett många ungdomar en 
rolig och meningsfull fritidssysselsättning tillsammans 
med hängivna ledare.

Detta har varit möjligt bl.a. tack vare alla sponsorer som 
stöttat föreningen. Stödet från sponsorer är avgörande 
för en idrottsförenings överlevnad och alla bidrag är lika 
viktiga. Stora som små!

1905 Fredagen den 13 januari bildas TAIF

1946 Hockeysektionen inom TAIF bildas

1957 Invigning av Tranås första konstfrusna isbana 

1961 Föreningen kvalificerar sig för allsvenskan 

1978 Ishallen i Bredstorp står färdig 

1999 TAIF tar klivet upp i Superallsvenskan

2014 Årets Tranåsambassadör och Årets förening  

en förening med anor, visioner och framåtanda!

vår framtid
Skridsko- & Hockeyskola, 10 pojklag, J18 samt 
J20. Vår undomsverksamhet är stor och många 
ledare engagerade. Tack vare våra sponsorer 
kan vi hålla nere deltagaravgifterna så att så 
många som möjligt ska kunna spela ishockey.  
I regionen har vi bland de lägsta avgifterna och 
det vill vi fortsätta med!


