
SVENSK INNEBANDY – appen där varje 
match får en härlig bevakning

Bli lagsponsor i 
innebandyappen!
Få digital exponering mot en engagerad publik, och 
bidra med viktiga intäkter till laget ni stöttar.
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Följ matchen var du än befinner dig  

Innebandyappen är Svenska Innebandyförbundets 
officiella app.  Med den följer familj, vänner, spelare, 
ledare och supporters sina lag var man än befinner 
sig. Här samlas livesändningar, bilder, video, 
kommentering och hejarop, tillsammans med 
livescore, resultat och tabeller för senior och äldre 
ungdomsserier. 

Engagerande rapportering 

Alla på plats kan bidra till rapporteringen genom att 
fota, filma, kommentera eller sända live. Du kan också 
bidra genom att gå in på matcher och heja på alla 
som gör något bra.

Vad är innebandyappen?

Livescore 
& tabeller

Bilder &  
videoklipp

Live- 
sändning

Spelar-/ledar- 
intervjuer

Kommentarer  
& hejarop

Match- 
referat
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Registrerade 
användare

101 279

100 398

Aktiva användare  
7 dagar

77 831

Sidvisningar

112 M

Sessioner/användare/
månad

17 

Genomsnittlig 
sessionslängd

6 MIN
Aktiva användare 

30 dagar

Användare och aktivitet förra säsongen  
 (under endast 10 veckor, jan-mars 2020)
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Matcher med 
användargenererat innehåll

11 755

161

Besökare per match har 
bidragit med innehåll

3,7

Bilder & videoklipp

13 479

Kommentarer och hejarop

70 742

Känsloemojis

81 688
Besökare per match

Fantastiskt engagemang  🎥 💬 😃



LAG sponsor
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Lagsponsorpaketet

Lagsponsor - värdefullt stöd till ovärderliga insatser 

Svenskt föreningsliv är fantastiskt och som lagsponsor i innebandyappen bidrar ni till 
att stötta det ovärderliga arbete som läggs ner i våra föreningar och lag.  

Ert varumärke exponeras i innebandyns officiella app för en engagerad publik i ett 
positivt sammanhang, och laget får värdefulla intäkter till verksamheten. 

Lagsponsorpaketet ger er synlighet på ett antal digitala marknadsföringsytor 
kopplade till laget och dess matcher under hela den aktuella säsongen.

Pris för lagsponsorpaketet (exkl. moms) 
Varav 5 000:- tillfaller föreningen/laget.

5 750:-
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Process lagsponsor

Laget värvar sponsorer 
och inhämtar  
information samt 
logotyp från sponsorn.

Ett betalningsunderlag 
genereras och skickas 
automatiskt till 
sponsorns 
kontaktperson. 

💼 💻 💌 💰

Laget fyller i sponsorns 
information och laddar 
upp logotypen i appens 
administrationsverktyg.

Vid betalning aktiveras 
de digitala marknads-
föringsytorna i appen. 
Pengar betalas ut till 
föreningen/laget vid ett 
antal utbetalnings-
tillfällen under 
säsongen.
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Beskrivning av rättighet 

Laget tackar er för ert stöd, tillsammans 
med ev andra lagsponsorer, på lagets 
startsida i appen. 
 
Kvantitet 

Visas för alla användare som besöker 
lagsidan oavsett om användaren följer 
laget eller inte.

Exponeringsyta 1: 
Startfliken på lagsidan
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Beskrivning av rättighet 

Ert varumärke visas tillsammans med ev 
andra lagsponsorer på lagets lagkort i 
appen. Lagkorten visas på ett antal 
ställen i appen, t ex när en användare 
söker fram en förening för att hitta ett 
lag, och under fliken Följer i appens 
huvudmeny. 
 
Kvantitet 

Visas för alla användare som ser 
lagkortet, oavsett om användaren följer 
laget eller inte.

Exponeringsyta 2: 
Lagkort
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Beskrivning av rättighet 

Laget tackar er för ert stöd, tillsammans 
med ev andra lagsponsorer, på lagets 
matchtrupp inne på matchsidan. 
Matchtruppen skapas automatiskt när 
ledare lägger in spelarna till matchen i 
Svensk Innebandys tävlingssystem iBIS 
(obligatoriskt på alla matcher) 
 
Kvantitet 

Visas för alla användare som besöker 
matchfeeden. Appen skickar även 
pushnotering till alla följare av ett lag när 
matchtruppen publicerats. 

Exponeringsyta 3: 
Matchsida 
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Beskrivning av rättighet 

Er logotyp, namn, webbadress och ev 
beskrivning visas tillsammans med 
andra partners på Partners-fliken på 
lagsidan. 
 
Kvantitet 

Visas för alla användare som besöker 
Partners-fliken. 

Exponeringsyta 4: 
Partnerfliken på lagsida 
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RESULTATUPPFÖLJNING

287 746 unika 
visningar i tidslinjer

132 486 unika  
visningar i hemfeeds

52 298 unika 
interaktioner

• 12 150 aktiva lag  
(ungdom 6 610 / senior 5 540) 
 
101 229 matcher  
(ungdom 55 162 / senior 46 067) 
 
• 486 172 mål   
(ungdom 283 901 / senior 202 271)

Håll koll på 
effekten!

X

Mätning och  
uppföljning 

Beskrivning rättighet 

Lagsponsorn äger rätten att få rapporter 
avseende den digitala exponeringen 
samt aktiviteterna kopplade till det 
sponsrade laget. 
 
Kvantitet 

Rapport skickas till lagsponsorn i slutet 
av säsongen. 
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Exponering på lagsida 
På startsida och på partners-fliken 

Exponering på matchsida 
Ni syns på matchtruppen i varje match 

Exponering på lagkort 
Ni syns på lagkortet överallt i appen 

Mätning och uppföljning 
Rapport över er digitala exponering

I paketet lagsponsor ingår

Pris för säsongen 2020/2021 
5 750 SEK + moms 

Sammanfattning 🏆

Betalning  
När laget registrerat era uppgifter som lagsponsor skickas ett betalningsunderlag till 

er kontaktperson via e-post. Betalningen görs till Sportswik AB som ansvarar för de 

digitala marknadsföringskoncepten i Svensk Innebandy appen.  

5 000 SEK betalas via Svenska Innebandyförbundet ut till lagets förening vid ett antal 

betalningstillfällen under säsongen, tillsammans med en specifikation så att 

föreningen kan fördela pengarna till rätt lag.
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Företagsnamn (för betalningsunderlag) 

Adress 

Namn på kontaktperson  

E-post till kontaktperson 

Företag eller produktnamn (för visning i appen) 

Webbadress 

Logotyp (för företag eller produkt)

Laget behöver följande information från er som lagsponsor

Materialinformation

👍

Att tänka på vid 
uppladdning av logotyp

Logotypen placeras på en vit bakgrund i 
liggande format (ca 300 x 90 px) 

Filformat .jpg, .png eller .gif 

Filstorlek:  < 2 MB


