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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 dagligen 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 landet som lyfter vårt lag och när vi spelar ska publiken
känna att ”detta är vårt landslag”.

I samband med landskampen i Kinnarps har vi ett
nära samarbete med IF Hallby och Hallbybollen. Ett
samarbete som ska gynna både den nationella landslagsverksamheten och Hallby och deras lokala satsning
på breddverksamheten.
Vi erbjuder därför ett fåtal företag med stark lokal förankring möjligheten att bli köpa exklusiva VIP-paket. Var
med och upplev när ett av Sveriges mest folkkära landslag kommer till Jönköping, samtidigt som ni bidrar till
Hallbys satsning på den lokala breddhandbollen.
Vi hoppas ni vill bli en del av Handbollslandslaget och
landskampen den 5 januari i Kinnarps Arena!

Stefan Lövgren VD Svenska Handbollslandslaget AB

Med framtiden på läktaren!
Ungdomarnas förebilder i det svenska herrlandslaget kommer för fjärde året i rad till Jönköping
för att förbereda sig inför kommande mästerskap.
Med tusentals deltagare från Hallbybollen på
läktaren tar Sverige emot Ryssland för ett riktigt
klassikermöte och vi i Hallby är oerhört stolta för
att tillsammans med Destination Jönköping återigen få arrangera en landskamp. Inramningen har
år efter år varit fantastisk, och vi hoppas självklart
kunna återupprepa detta även i år!
Ta chansen att vara med när handbollens framtid
får möte sina idoler!

På nästa blad ser du engagemang i alla nivåer
som ger bra möjligheter att profilera ert företag,
träffa kunder eller påbörja det nya arbetsåret
med en kickoff för era anställda.
Landskampen blir en del av landslagets sista förberedelse på hemmaplan inför mästerskapet. Var
med och se till att landslaget åker till VM med
vårt stöd i ryggen!
Vi ses i Kinnarps den 5 januari!

Johan Storm Ordförande IF Hallby Handboll

BLI LOKAL
L A N D S K A M P S PA R T N E R
I ett samarbete mellan IF Hallby och Svenska Handbollslandslaget AB erbjuds ett fåtal lokala
företag i Jönköping att bli köpa exklusiva VIP-paket i samband med VM-uppladdningen mellan
Sverige och Ryssland den 5 januari i Kinnarps Arena.

VIP-PAKET
•
•
•
•

BILJETT till Terassen
VIP-MIDDAG tvårätters middag (exkl. dryck)
MINGEL med Handbollslandslagets partners och inbjuda gäster
UPPSNACK med en handbollsprofil.

Pris 995 kr/person

LOGE-PAKET
•
•

EGEN LOGE med tillhörande platser. Tillträde två timmar innan match. Exklusiv rätt till
logen. och därmed möjlighet att smycka och inreda logen med eget material.
VIP-MIDDAG serveras i Husqvarnarummet (kostnad för dryck tillkommer tillkommer),

Pris 995 kr/person

Alla priser är exklusive moms, eventuella produktionskostnader och reklamskatt.
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