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AIK Fotboll AB - en av Stadiums största Stockholmskunder  
 
AIK Fotboll AB, med ungdomsfotbollen i spetsen, har i dagarna klättrat upp på 
försäljningslistorna hos Stadium och är nu en av Stadiums största samarbetspartners. 
På endast fyra månader har AIK:s kollektion på Stadium sålt för över hela två miljoner 
kronor. Unikt för samarbetet är bonuskortet som alla AIK spelare och ledare får.  
 
Under 2007 tog AIK Fotboll, tillsammans med adidas och Stadium, fram ett nytt 
klubbsortiment för spelare och ledare. Materialet hanteras och säljs av Stadium som är 
ensam samarbetspartner. På så sätt har man skapat en effektiv hantering av materiel, både 
för lag, för den individuella spelaren och dennes föräldrar.  
 

- AIK Fotboll sökte inför 2008 en ny partner för hantering av lag- och spelarmateriel 
och genomförde en omfattande utvärdering av olika leverantörer. Valet föll till slut på 
Stadium Team Sales som hade det bästa erbjudandet ur flera perspektiv. Stadium 
har visat en stor flexibilitet inför våra behov och vi har tillsammans tagit fram ett antal 
helt unika lösningar”, säger Johan Cederbrant, marknadschef AIK Fotboll AB. 

 
Unikt för AIK:s samarbete med Stadium är det bonuskort som var och en av spelarna får. Det 
innebär att för varje inhandlat plagg går en viss summa tillbaka till AIK, som i sin tur fördelar 
pengarna mellan lagen genom årliga bidrag. 
 

- När AIK köparen handlar hos Stadium Solna eller Bromma kan denne välja att 
registrera sina inköp på AIK FF och därigenom kan sponsra AIK FF:s verksamhet 
genom den bonus föreningen får. Bonusen går oavkortat till AIK:s 
ungdomsverksamhet i form av lag-, spelar- och ledarmateriel. Bonuskortet finns i 
kassorna hos Stadium Solna och Bromma, säger Per Hägerö AIK FF. 

 
- Samarbetet med AIK Fotboll AB har blivit precis så bra som vi hoppades på. Ett starkt 

varumärke, med stor ungdomsverksamhet och med en tydlig linje hur de vill se ut på 
och vid sidan av planen. Vi är jätte nöjda med den start samarbetet har fått och vi har 
förhoppningar om att vi skall kunna utvecklas tillsammans ytterligare under de 
kommande åren”, säger Niclas Andersson, Teamsales Manager på Stadium Sverige 
AB. 

 
AIK:s kollektion går att införskaffa i Stadiums butiker i Solna och Bromma.  
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