Sponsormeny
Nacka Hockey
Vår vision är att vara Sveriges bästa utbildningsplats för ishockeyspelare.

Om Nacka Hockey
Bakgrund
Nacka Hockeyklubb har sitt ursprung i Nacka SK som bildades 1906. Klubben bytte
namn till Nacka Hockeyklubb år 1980. Vår långsiktiga målsättning är att erbjuda
regionens bästa hockeyutbildning och utgöra en viktig plantskola för svensk hockey.
Bärande för vår vision är att Nacka Hockey ska stödja barn och ungdomar i deras
utveckling på och utanför isen.
Värdegrund
Nacka Hockeys värdegrund bygger på orden; glädje, respekt och utveckling. Vår
värdegrund ska bidra till förståelse för hur vi inom Nacka HK förväntas bete oss mot
varandra inom föreningen och även mot våra samarbetspartners, besökare och andra
som vi möter.
Våra spelare
Vi som är spelare följer det vi kallar Nackastilen som har sin utgångspunkt i vår värdegrund och den innebär att vi:
. Har ambition och träningsvilja; att vi
ställer upp, deltar och gör vårt yttersta
utifrån den kapacitet vi har.
. Är noggranna och tar ansvar för allt
vi gör på och utanför isen, som att
passa tider, följa planering, delta på förberedelser, träning och match.
. Visar god kamratskap och respekt för alla i laget, genom att använda ett
schysst och kamratligt språkbruk/ordval och kroppsspråk (rörelser och gester).
. Har tävlingsinställning och vill tävla.
. Är goda representanter för Nacka HK både på och utanför isen.
Föreningens övergripande mål
. Utveckla skickliga, självsäkra och kreativa spelare
. Utbilda så att ishockey är roligt att träna och spela
. Lära spelarna att uppträda sportsligt och respektera andra
. Vara ett självklart val för barn och ungdomar som vill satsa på hockey
. A-laget ska vara en morot för alla yngre spelare att kunna få spela på hög nivå
. J18 och J20 ska tillhöra topp i regionen
. Ekonomi i balans varje verksamhetsår
Filosofi
. Vi vill att våra spelare ska tycka om, ha kul och ha en positiv inställning till
träning och match.
. Vi vill att varje enskild spelare ska bli och känna sig sedd och uppskattad.
. Vi vill att varje spelare ska lära sig glädjas åt egen och andras framgång.
. Vi vill ge varje spelare möjlighet att utvecklas till sin fulla potential och
uppnå sina personliga mål.

. Vi arbetar aktivt med att öka intresset för ishockey hos flickor.
. Vi vill bidra till att våra spelare utvecklas som människor genom ishockeyn.
. Vi vill bistå med hög kompetens hos våra tränare, ledare och funktionärer för
att säkerställa föreningens kvalitet.
. Vi vill stimulera spelarna till att utnyttja möjligheten att lära sig av goda förebilder.
. Vi vill ge våra spelare möjligheten att kombinera ishockey på en hög nivå
med en bra skolgång.
Klubben har dokumenterad policy mot droger och mobbning.

A-laget
Nacka HK är en ungdoms- och utbildningsförening och alla beslut skall fattas i linje
med denna strategi. Föreningens A-lag är en viktig del i vår utbildning av unga spelare.
Det finns flera bakomliggande skäl till varför föreningen ser A-laget som viktig i vår
utbildningsverksamhet.
A-lagets funktion i Nacka HK:
. Attrahera kompetens vad gäller tränare och utbildare till föreningen
. Spelarna fungerar som förebilder för yngre spelare
. Målsättning för yngre spelare att nå A-laget
. Språngbräda till högre serier
. Representationslag för Nackas kommuninnevånare
. Ta hand om nya utbildare och tränartalanger
Intresseregister
Samtliga spelare, veteraner, föräldrar, funktionärer, partners och supporters finns samlade
i Nacka Hockeys intresseregister. Registret används av föreningen bl a för att nå intressenter som valt att följa Nacka Hockey. Registret administreras av Nacka Hockey i enlighet med lagen om personuppgifter. Vårt intresseregister omfattar ca 2.000 intressenter.
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Huvudsponsor

Klubbsponsor
Klubbsponsor får ej vara konkurrerande till huvudsponsor.
Ny klubbsponsor får ej heller vara i konkurrens med redan
existerande klubbsponsor.

Paketinnehåll:
. Stor logga på A-lagets matchtröja rygg (bästa plats)
. Logga i A-hallen (sponsor tillhandahåller logga)
. Logga centralt på Nacka Hockeys hemsida
. Logga centralt på alla Nacka Hockeys lagsidor
. Vepa i A-hallen
. Fem sponsorindividuella e-postutskick per år till hela
Nacka Hockeys intressentregister (ca 2.000 personer)
. Filmklipp för sponsor att visualisera relation till Nacka Hockey
(produktion bekostas av sponsor)
. Biljetter till A-lagsmatch Det är gratis inträde i div 2
. Matchvärd 2 gånger per säsong för A-laget

Paketinnehåll:
. Logga på A-lagets matchställ byxa
. Logga på alla Nacka Hockeys lagsidor
. Logga på Nacka Hockeys sponsorsida under klubbsponsorer
samt digitala medier
. Två sponsorindividuella e-postutskick per år till hela Nacka Hockeys
intressentregister (ca 2.000 personer)
. Filmklipp för sponsor att visualisera relation till Nacka Hockey
(produktion bekostas av sponsor)
. Matchvärd A-lagsmatch 1 gång per säsong

Pris 150.000 SEK

Pris 60.000 SEK

Anläggningssponsor

Supportermedlem

Paketinnehåll:
Vepa i A-hallen exponerad mot läktare, syns bra i
Svensk Hockey TV som följs av många vid ungdoms- och juniormatcher.

Supporter
Denna sponsring erbjuds genom Nacka Hockeys spelare. Genom att bli
supportermedlem stödjer sponsorn både spelarens lag och föreningen.
Paketinnehåll:
. Stöd till spelarens lag och klubben
. Medlemstavla
. Tillgång till rabatter och erbjudanden som
föreningens sponsorer erbjuder

Pris 15.000 SEK

Pris 300 SEK

Turnerings- och lagsponsorer
Turnerings- och lagsponsorer
Varje lag i Nacka Hockey kan ordna med egna sponsorer, med vissa förbehåll, exempelvis får konkurrenssituationer med större sponsorer inte uppstå eller att sponsorns värderingar inte överensstämmer med Nacka Hockeys. Sponsringen utformas lämpligen som aktiviteter i samband med att laget ordnar en cup och/eller tryck
på lagets overaller. Reklamplats på match- och träningströjor kan inte erbjudas av lagen.
Sponsorbelopp faktureras av Nacka Hockey
och fördelas mellan laget och föreningen

Priset sätts av laget och
sponsoransvariga

Paketinnehåll exempel:
. Tryck på lagets overaller
. Aktivitet på cup
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