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Representationslag Herr och Dam
Brage har varit en del av eliten inom svensk fotboll i snart 
hundra år. Vi ligger på andra plats i maratontabellen för 
näst högsta serien i svensk fotboll sedan säsongen 1928, 
med ambitioner på att återigen spela i Allsvenskan.

IK Brage återinförde damverksamheten i föreningen inför 
2021 och har på bara två säsonger lyckats vinna serien. 
Nu väntar division 1 och vi kommer slåss om att vara 
bästa laget i Dalarna på damsidan.

Barn- och ungdomsakademin
Vi satsar mer än någonsin på vår barn- och ungdoms- 
verksamhet. Idag har vi runt 450 ungdomar fördelat på 
femton ungdomslag.

Vi är en, av svensk elitfotboll, certifierad fotbollskademi, 
där vi har som ambition att skapa de bästa förutsättnin-
garna för våra spelare att kunna utvecklas och bli så bra 
som de kan bli. Akademin är en förutsättning för fortsatt 
tillväxt och utveckling för IK Brage.

Dalecarlia Cup
Dalarnas största idrottsturnering, Sveriges 4:e största 
fotbollsturnering och Borlänge Kommuns största evene-
mang. Cupen lockar runt 500 lag och 60 000 besökare 
varje år. Ca 1500 matcher spelas på Sportfältet i Borlänge 
under fyra sommardagar i slutet av juni. 

Brage  BLGE
Vår kärlek till Borlänge visar sig på många sätt. Den stör-
sta av dem är vår dagliga barn- och ungdomsverksamhet. 

Vi besöker årligen skolor och har under de senaste åren 
delat ut runt 500 fotbollar till mellanstadieskolorna i 
Borlänge kommun. Vi bedriver riktade projekt där vi till 
exempel ger unga tjejer från utsatta områden möjlighet 
och inspiration att ta del av föreningslivet och IK Brages 
verksamhet.

Brage är den enda föreningen i kommunen som är med 
i ansökan om att vara en av Europas Viable citys och 
verkar därmed för ett klimatneutralt Borlänge 2030.

Välkommen till 
möjligheternas klubb!
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 Brage hörs, syns och berör.

Syns med oss
 SYNS MED OSS

Digitalt paket

9 800
FÖLJARE

380
PUBLICERADE ARTIKLAR

250 000
TITTARE PÅ TV

313 208
BESÖKARE PÅ SVENSKALAG.SE

595 000
RÄCKVIDD

5 000 000
EXPONERINGAR

1 100 000
VISNINGAR

380 000 
BESÖKARE PÅ IKBRAGE.SE

35 475
PUBLIK PER ÅR

7 015
FÖLJARE

2 662
FÖLJARE

Biljetter Logotyp på köpt lösbiljett 
för Superettan.

Studio/avsnitt Presentatör av tio avsnitt.

Matchens företag Presentatör av en borta- 
match i Superettan eller 
Divison. 1.

På hemsidan Logotyp tillsammans med 
alla grönvita partners.

Presentatör av nyheter på 
hemsidan med ett eget 
erbjudande en gång per år.

Sociala medier Ett riktat inlägg med ert 
budskap en gång per år.

Presentatör av halv- och 
fulltidsresultat för fem 
matcher.

Storbildsskärm Er logotyp visas under hem-
mamatcherna i Superettan.

Öka din räckvidd
För tusentals besökare varje månad är vår hemsida och 
våra sociala medier den givna källan för information och 
engagemang innan, under och efter våra matcher.

Våra supportrar finns i hela landet. Många är engagerade 
på sociala medier, där de kan komma nära lagen och vara 
delaktiga hela året. Det stärker gemenskapen, klubben 
och de varumärken som syns tillsammans med oss.

40 000 kr
5 % rabatt första året vid tecknande av kontrakt på två år. 
Allt innehåller ska godkännas av IK Brage innan publicering.

Med oss kan du öka er synlighet i alla typer av digitala medier, från riks- 
täckande tv-exponering till vår hemsida och ständig närvaro i sociala medier. 

Det vi publicerar gillas och delas av både supportrar och våra partners, 
vilket ökar vår exponering exponentiellt. Vår starka närvaro på sociala medier 
innebär att ditt företag får större räckvidd och att det syns i sammanhang 
som engagerar gamla som unga, både på och utanför läktarna på Vallen.
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Att vara engagerade i samhället är en självklarthet för 
oss. Det stärker gemenskapen bland oss som bor i 
kommunen och bidrar till trygghet för både människor 
och verksamheter. Brage  BLGE är samlingsnamnet för 
de projekt vi framförallt gör utanför planen, från att vara 
en källa av inspiration för barn och ungdomar till att verka 
för ett klimatneutralt Borlänge 2030. Ditt företag kan vara 
en del och synas tillsammans med oss i detta viktiga 
sammanhang.

IK Brage är mer än bara fotboll. Det är passion, glädje, 
gemenskap och trygghet. Tillsammans med er kan vi 
vara en positiv kraft som gör skillnad och påverkar alla 
människor, både idag, imorgon och för resten av deras liv. 
Tillsammans tar vi ansvar för Borlänge!

Stötta framtiden
Vill ditt företag stötta och bidra till att utveckla blivande 
fotbollsstjärnor? Då är Akademipartner det perfekta pa-
ketet. Som partner till vår Akademi är ni med och skapar 
möjligheter för framtidens fotbollsspelare att nå sin fulla 
potential i IK Brage.

De pengar ditt företag lägger på detta paket går oav- 
kortat till att finansiera våra barn- och ungdomslag, vilket 
skapar ännu bättre förutsättningar för dem att utvecklas.

Att synas tillsammans med våra unga spelare ger 
självklart ditt företag goodwill, men framför allt är det 
riktigt bra exponering. På bland annat 450 matchställ 
får ni långvarig exponering tillsammans med framtidens 
representanter av IK Brage och svensk fotboll.

Digital partner
Som digital partner visar ditt företag inte bara att ni 
stöttar Akademin, ni gör det också för långt många fler 
än dem som stöttar lagen på matcherna. I detta paket 
ingår följande:

Partner-stegen
Typ av exponering Gemenskap Ansvar Respekt

Diplom

Namn på hemsidan samt 
Brage  BLGE-väggen.

Logotyp på hemsidan och 
namn på Brage  BLGE-väg-
gen.

Egen exponering på västra 
läktaren.

Partner vid våra aktiviteter.

Belopp 70 000 kr 50 000 kr 15 000 kr

 SYNS MED OSS

Vårt sociala 
engagemang

Matchens företag Presentatör av matcher 
på tjänsten Spiideo av 
minst fem matcher för 
P17 och P19.

Svenskalag.se Logotyp på landningssidan 
för Akademin.

Sociala medier Logotyp vid presentation 
av veckans matcher.

Belopp 20 000 kr

 SYNS MED OSS

Akademipartner

100 000 kr
5 % rabatt första året vid tecknande av kontrakt på två år.
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 BORLÄNGES MEST ATTRAKTIVA NÄTVERK

Brage-nätverket
 BRAGE-NÄTVERKET

Skräddarsy
ditt paketBrage-nätverket knyter samman företag. Här byggs 

affärsrelationer som stärker både ditt företag, Borlänge 
och Brage. Dessutom skapar vi en gemenskap både på 
och utanför fotbollsarenan. Ta del av exklusiva aktiviteter, 
resor, frukost- och lunchträffar samt övriga tillställningar 
där representanter från A-laget och klubbledningen 
medverkar. 

Tillsammans är vi IK Brage – Välkommen! Access Medlemskap i närverket för två personer.

Exponering i TV på arenan – fast skylt 3 × 1 m.

Logotyp på hemsidan.

4 st säsongskort till Superettan och Division 1.

30 st biljetter per säsong.

Associationsrätt med IK Brage – rättigheten att synas 
som partner till IK Brage och använda Partner-märket 
i egen kommunikation. Kontakt önskas innan publicering.

59 000 kr
5 % rabatt första året vid tecknande av kontrakt på två år.

Access+
Allt i paketet ovan samt tillägg 
eller ersättning (markeras med *) 
av motsvarande förmån.

Exponering i TV på arenan – fast skylt 6 × 1 m*.

+ Matchvärd för en av Damernas seriematcher.

+ 4 st säsongskort till Superettan och Division 1.

+ 20 st biljetter per säsong.

79 000 kr
5 % rabatt första året vid tecknande av kontrakt på två år.

Exklusiv Medlemskap i närverket för fyra personer.

Matchens företag för en match i Superettan.

Exponering i TV på arenan – fast skylt 6 × 1 m. 

Logotyp på hemsidan.

8 st säsongskort till Superettan och Division 1.

Fotbollsresa i Europa. 

Förtur för hålsponsor på Brage-drivern. Först till kvarn.

Inbjudan till eventuell Guldbankett och guldfest.

Inbjudan till aktiviteter arrangerade av Svensk Elitfotboll 
under året.

Associationsrätt med IK Brage – rättigheten att synas 
som partner till IK Brage och använda Partner-märket 
i egen kommunikation. Kontakt önskas innan publicering.

Från 150 000 kr
5 % rabatt första året vid tecknande av kontrakt på två år.

Årets aktiviteter
Fotbollsturnering
Turnering i gåfotboll.

Träningspass
Tillsammans med spelare i IK Brage.

Kick-off
I mars inför säsongen 2023.

Nätverksträffar
Brage-nätverk träffas flera gånger under året. 

Inför hemmamatcher
Uppsnack med mat inför hemmamatch i Superettan.

Borta-resa
Resa med nätverket till en av Brages bortamatcher.

Brage-drivern
Den årliga golftävlingen som arrangeras tillsammans 
med Dalsjö Golf. Går av staplen i september.

—–———————––———–—— ENDAST EXKLUSIV —–——————––———–——

Nätverksresan
Besök en av Europas främsta fotbollsklubbar 
och upplev fotboll i världsklass.

SEF-Masters
Svensk Elitfotbolls årliga golftävling där alla klubbar 
tävlar på en av Sveriges bästa banor.

Galan Allsvenskans Stora Pris
TV-sänd gala tillsammans med de 32 medlems- 
klubbarna i svensk elitfotboll.

Nätverksarenan
Utlandsresa i Europa tillsammans med samtliga 
klubbar i Svensk Elitfotboll.
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Bas
Partner

Bas Exponering på arenan – fast skylt 3 × 1 m.

2 st platser i Brage-drivern.

Borta-resa i Sverige för två personer.

Logotyp på hemsidan.

2 st säsongskort till Superettan och Division 1.

10 st biljetter per säsong.

29 000 kr
5 % rabatt första året vid tecknande av kontrakt på två år.

Bas+
Allt i paketet ovan samt tillägg 
eller ersättning(markeras med *) 
av motsvarande förmån.

Exponering i TV på arenan – fast skylt 3 × 1 m*.

+ 2 st säsongskort till Superettan och Division 1.

+ 10 st biljetter per säsong.

39 000 kr
5 % rabatt första året vid tecknande av kontrakt på två år.

Matchens företag
Damer
Matchens företag för en hemmamatch Division 1.

Presentatör av matchen på sociala medier.

Budskap i högtalarna 3 gånger per match.

Plats att ställa ut och demonstrera produkter 
på torget inne på arenan.

10 000 kr

Herrar
Matchens företag för en hemmamatch Superettan.

Uppsnack med mat inför matchen i Superettan.

12 st biljetter till matchen.

Presentatör av matchen på sociala medier.

Presentatör av Matchens lirare.

2 st pris till Matchens lirare tillhandahålls av er.

Budskap i högtalarna 3 gånger per match.

Plats att ställa ut och demonstrera produkter 
på torget inne på arenan.

35 000 kr

 Företagets 
spelare

Tillgång till vald spelare hela året för egna evenemang.

Logotyp i spelarpresentation på sociala medier.

Exponering med logotyp på storbild i samband med 
match och presentation av truppen.

Ditt företag nämns vid uppläsning av truppen på arenan.

Logotyp vid spelaren på hemsidan.

Exklusiv matchtröja – signerad av laget.

Exponering med logotyp på spelarens matchställ.

Dam: 12 500 kr
Herrar: 20 000 kr

Tröjan Logotyp på matchtröjorna – den bästa exponeringen. 
Partners på Exklusiv nivå har förtur.

Exponering vid 30 matcher i Superettan och 26 matcher 
i Divison 1, i både tv, sociala medier och tidningar samt 
matcher i Svenska Cupen.

Pris enligt offert

 BRAGE-NÄTVERKET | SKRÄDDARSY DITT PAKET  BRAGE-NÄTVERKET | SKRÄDDARSY DITT PAKET
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Stefan Sens
Partneransvarig

072-600 64 08 
stefan.sens@ikbrage.se

 
ikbrage.se


