
Fakta om Vasaloppets målgrupp

Nära 100 000 deltagare vinter och sommar 
Medelålder 41 år, ca 40% kvinnor

En av Sveriges köpstarkaste målgrupper, 32% tjänar över 500 000 kr per år

Genererar en turistekonomisk effekt på över 419 miljoner kronor varje år, 
bara i arrangörskommunerna under Sommarveckans & Vinterveckans 
evenemangsdagar.

Investerar mellan 400-600 miljoner på träningsutrustning varje säsong 

Investerar ca 600 miljoner på övrig sport och friluftslivsutrustning varje år 

Marknadsföring i Vasaloppet Media innebär att ni:

Kombinerar direktförsäljningen med att stärka varumärket och associationskopplar det till 
ett av världens starkaste varumärken inom idrott och hälsa. Förvärvar marknadsandelar och 
stärker marknadspositionen mot en mycket köpstark målgrupp som är anmälda och redo att 
investera.

Positionerar er top of mind med hjälp av Vasaloppets mediekanaler innan en googling eller 
ett besök i butik.

Bygger relationer med nya och lojala, återkommande, kunder. Ambassadörer och 
influencers som rekommenderar produkten/tjänsten till sina vänner, familj, kollegor 
träningsgrupp/förening.  

Marknadsför er i mediekanalerna som ligger målgruppen varmast om hjärtat.



Vasaloppet.se 

Hemsidan har ca 22 miljoner sidvisningar och över 2,1 miljoner besök per år. 
Världens största och Sveriges enda digitala plattform för skidor, cykel och 
löpning kombinerat.

Vasaloppet.se gör det möjligt att kommunicera med Vasaloppets målgrupp 
hela året, före, under och efter evenemangen.

Här levererar vi nyheter från skid, cykel och löparvärlden, tips om träning, 
utrustning, info om loppen m.m.

Ni syns i en av idrotts-Sveriges mest positivt laddade miljöer mot en av 
landets köpstarkaste målgrupper som är anmälda och redo att investera. 

Annonsformat och pris per 100 000 annonsvisningar 

Panorama 900x220 – Pris 4 500 kr / Evenemangsperiod 3 150 kr
Stor Sidbanner  250x720 – Pris 3 500 kr / Evenemangsperiod 2 450 kr
Mobilbanner    320x320 – ingår i bokning av ovanstående storlekar. 
Evenemangsperiod = dagar när loppen körs

Om ni låter oss veta följande, så tar vi fram ett förslag som passar er:
- Kampanjdatum som är intressanta
- Format som ni önskar
- Geografisk inriktning ex Mälardalen och nedåt
- Uppskattad budget och/eller SOV (procentuell andel av totala trafiken under 
önskad kampanjperiod) 

Ni byter annonsmaterial så ofta ni önskar. 
Efter avslutad kampanj hjälper vi er med utvärdering och sammanställning av 
statistik.



Digital Arenareklam 
Reklamfilm/Bildspel - Storbild & TV-Skärmar

Vasaloppsarenan är hjärtat för alla positiva kärnvärden som 
världens största arrangör av motionslopp står för. En annonsering 
på storbildskärmar och displayer positionerar er över stora delar 
av Vasaloppsarenan mot åkare, besökare och publik. 

Marknadsföring med stor impact i en av svensk idrotts mest 
positivt laddade miljöer. 

Sändningstider – Hela Vinterveckan / Sommarveckan 
Vi erbjuder exponering i form av bildspel och/eller reklamfilm 
under hela perioden (ej ljud). 
Minst 8 gånger i timmen går er film live över hela arenan. 

Placering Storbildsskärmarna finns över hela arenan. Vid 
målgången i Mora, i restaurangen på scenen i Vasaloppsmässan 
Mora, startplats Sälen utanför mässan och starten i Oxberg. 

TV-skärmarna / Displayerna är placerade i Vasaloppsmässan och 
vid nummerlappsutdelningarna i Sälen vid nummerlappsutdelning 
samt vid Vasaloppets Hus. 

Räckvidden Vinter ca 80 000 tittare som ser er film minst 8 
gånger under sitt besök, 640 000 kontakter vid bokning av stora 
paketet. Sommar 50 000 tittare som ser er reklam i snitt 4 gånger 
under sitt besök, 200 000 kontakter. 
Reklamtid Vinterveckan över 48 timmar / Sommar över 25 timmar

Sekundärt tillkommer även räckvidd genom medias och 
privatpersoners egen dokumentation i sociala medier m.m. 

Pris: 
Vinter     Guldpaketet    54 000 kr – 48 timmar reklam i arenan

Silverpaketet   30 000 kr – 24 timmar reklam i arenan

Sommar Stora paketet  24 000 kr – 25 timmar reklam i arenan



Kontaktuppgifter Vasaloppet Media

Vasaloppet.se  - Digital Arenareklam – Vasaloppet.tv

Säljansvarig
Victor Kenttä 
Tel: 076 -322 41 17 
E-post: victor.kentta@vasaloppet.se  

Varför väljer Vasaloppets sponsorer 
och partners att investera 

Klicka på länken för att se filmen
https://www.youtube.com/watch?v=
bz3SyYQwX5I

Det finns ett lopp för alla och 
vinterns deltagare når ni genom 
Vasaloppet Media

Klicka på länken för att se filmen
https://youtu.be/AMlUN2hY4o4

Här ser ni några av deltagarna 
som ni når under vår/sommaren 
genom Vasaloppet Media

Klicka på länken för att se filmen
https://www.youtube.com/watch
?v=hvyLNi5NSc4

https://www.youtube.com/watch?v=bz3SyYQwX5I
https://youtu.be/AMlUN2hY4o4
https://www.youtube.com/watch?v=hvyLNi5NSc4

