
Vasaloppet.se 
Annonsera på en av idrotts-Sveriges mest positivt laddade plattformar 
tillsammans med ett av Sveriges starkaste varumärken, 
mot besökare som är anmälda och redo att investera.

Säsongspaket  
Höst till mitten på mars

Exempel på paket 

Panorama + Stor Sidbanner + Mobilbanner

1 000 000 annonsvisningar 
71 500 besök 
Pris: 37 400 kr 

1 500 000 annonsvisningar
142 000 besök 
Pris: 48 900 kr 

2 000 000 annonsvisningar 
285 000 besök
Pris: 57 600 kr 

Trafik Höst/Vinter 
1:a September – 10 
Mars

20 miljoner sidvisningar 
2,1 miljoner besök 

Fakta om Vasaloppsdeltagarna

Köpstark målgrupp där över 25% tjänar 
mer än 500 000 kr per år. 

Deltagarna genererar nära en halv 
miljard i turistekonomiska effekter 
bara under evenemangsdagarna varje 
år.  

Målgruppen investerar över 100 
miljoner kronor på träningsläger, 400-
600 miljoner på träningsutrustning och 
närmare 600 miljoner på övrig sport 
och friluftslivsutrustning varje säsong.

Anmälda deltagare som är köpklara
och redo att investera. Kommunicera 
med målgruppen mellan, under och 
efter evenemangen. 

Associera företaget med ett av 
Nordens starkaste varumärken för 
idrott och hälsa. Placera er top of mind 
hos en av de absolut mest köpstarka 
målgrupperna innan en googling eller 
besök i butik. 

Priser för att boka 
annonsvisningar under specifika 
datum September - Februari

Panorama 900x220 CPM 54 
5 400 kr för 100 000 annonsvisningar 

Stor Sidbanner 250x720 CPM 42 
4 200 kr för 100 000 annonsvisningar 

Mobilbanner ingår i kampanj för 
storlekar ovan och utgör ca 40% av det 
totala antalet bokade annonsvisningar 

Minsta antal att boka 200 000

Panorama 900x220

Stor 
Sidbanner 
250x720

Stor 
Sidbanner 
250x720



Ny mediekanal

Ett av de mest effektfulla sätten att synas mot 
Vasaloppsmålgruppen inför och under 100 års 
firandet 2021-2022.

Kraftfull impact i en helt ny mediekanal med möjlighet 
till storytelling kombinerat med målgruppens 
interaktion som innebär trafik och värdefull data till 
egna kanaler.

Prismodellen baseras på viewable impressions där 
minst 50% av videon ska vara synlig i minst 2 sekunder 
för att räknas. 

Pris

Online Video – Outstream
Vasaloppet.se 

Desktop / Tablet / Mobil 
Placering: startsida och resultatsida

100 000 visningar (flera block kan bokas)

Pris 30 000 kr 

Under evenemangsperioderna kan geografi- och 
frekvensstyrning adderas.   

Efter avslutad kampanj hjälper vi er med utvärdering 
och sammanställning av statistik.

Vasaloppet.se Online Video



Skidspår.se
Skidspår.se Webb
Trafik per säsong

7 miljoner sidvisningar 
800 000 användare

Panorama 840x120
1 Slot ger 700 000 annonsvisningar
Pris per slot 29 400 kr – CPM 42
Kampanjdatum - Hel säsong

Fast CPM 50 för specifika datum
100 000 annonsvisningar 
5 000 kr 

Nå hela Skid-Sverige under gnistrande säsong, i plattformen som kallas ”Skidåkarnas Google”. 
Marknadsför er mot en av Sveriges köpstarkaste målgrupper i tjänsten de uppskattar mest 
Investerar bland annat över 100 miljoner på träningsläger, 400-600 miljoner på träningsutrustning & 
ca 600 miljoner på övrig sport och friluftslivs-utrustning varje säsong

Sidbanner - 250x360
1 Slot ger 1 miljon annonsvisningar
Pris per slot 18 000 kr 
Kampanjdatum - Hel säsong

Fast CPM 21,6 – specifika datum
100 000 annonsvisningar 
2 160 kr 

Logo – 195x80
1 Slot ger 1,4 miljoner 
annonsvisningar
Pris per slot 18 000 kr – CPM 12,8 
Kampanjdatum - Hel säsong  

Fast CPM 15 – specifika datum
100 000 annonsvisningar 
1 500 kr 

Spårstatus & anläggning- 780x80
Undersida där besökarna söker på 
spår eller anläggningsinfo  

1 slot ger 450 000
annonsvisningar
Pris per slot 16 200 kr  
CPM 36
Kampanjdatum: Hel säsong

Fast CPM 43,2 specifika datum
100 000 annonsvisningar 
4 320 kr 

Annonsinfo

Hel säsong avser Höst – April 

Flera slots kan bokas för mer trafik 
och högre visningsfrekvens.

För att annonsera under en 
specifik period eller med 
geografisk styrning gäller priserna 
för fasta CPM



Skidspår Appen

Trafik per säsong

10 miljoner sidvisningar 

200 000 användare

App Takover – 320x320
1 Slot ger 150 000 annonsvisningar
Visas 3 sek när appen öppnas
3 sek x 150 000 = 125 timmar reklam

Hel säsong:  - höst - april 
Pris per slot 33 750 kr – CPM 225

Fast CPM 260 för specifika 
kampanjdatum

Exempel för specifika datum:
Kampanjdatum: 1 - 31:a december 
Annonsvisningar 75 000
Pris 19 500 kr 

App Nederkant 320x80
1 Slot ger 1 miljon annonsvisningar 

Hel säsong:  höst – april
Pris per slot 50 000 kr

Fast CPM 60 för specifika
Kampanjdatum 

Exempel för specifika datum:
Kampanjdatum: December 
Annonsvisningar 200 000
Pris 12 000 kr 

Ladda ner Skidspår-appen här
Skidspår.se-appen för Iphone
Skidspår.se-appen för Android
Skidspår.se-appen för Windows Phone

http://www.skidspar.se/iphoneapp
http://www.skidspar.se/androidapp
http://www.skidspar.se/wpapp


Skidspår.se
Mailutskick

Ett utskick som ni äger helt själva
18 000+ prenumeranter som utgör 
kärnan av motions-Sverige 

Kostnadsmodell: 
3 kr per öppnat brev.
10 kr per klick

Ni väljer kampanjdatum efter 
önskemål. 

Ni betalar endast för de mottagare som 
öppnar brevet och de som klickar.
I snitt öppnar 30% mailet 

Exempel 
5 400 öppnade = 16 200 kr
500 klick = 5 000 kr 
Pris: 21 200 kr Native artikel - Mobil & desktop

Berätta er egna historia för Sveriges 
skidåkare. Bli en del av innehållet 
på Skidspår.se och skapa mervärde 
för besökaren.

Här får ni lång exponeringstid med 
läsaren. Skapa en starkare relation 
och djupare förståelse om 
företaget. 

Pris 100 000 visningar av artikeln 
18 000 kr 

Vi använder Skidspår!

Online Video

En av våra annonsplatser med 
störst impact. Här syns ni mot 
Skid-Sverige med rörligt innehåll 
och ljud.  

Videon startar på autoplay när 
besökaren öppnar sidan.

Möjlighet att växla material under 
kampanjperioden. 

100 000 visningar 
24 000 kr


