
MIN FOTBOLL – appen där varje 
match får en härlig bevakning

Föreningssponsor 

I Min fotboll!
Digital exponering mot en engagerad 
idrottspublik, och viktiga intäkter till 
föreningen ni stöttar.
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Vad är Min Fotboll?

Min Fotboll är Svenska Fotbollförbundets 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. 

Engagerande rapportering 

Alla på plats kan bidra till rapporteringen genom att fota, 
filma, kommentera eller sända live. Som följare på distans kan 
du också bidra genom att gå in på matcher och heja på alla 
som gör något bra. 
 
2020 var Min Fotboll en av världens största plattformar för 
livestreamad fotboll med över 24 000 livesända matcher.

Sidvisningar/ 
månad

82 MILJ

Kommentarer och 
hejarop

239 422

Besökare per 
match

76
Livescore 
& tabeller

Bilder &  
videoklipp

Live- 
sändning

Spelar-/ledar- 
intervjuer

Kommentarer  
& hejarop

Match- 
referat

Registrerade 
användare

379 312

Matcher med anv. 
genererat innehåll

83 711

Livesända 
matcher

24 387

MIN FOTBOLL
2020
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Föreningssponsor

Värdefullt stöd till ovärderliga insatser 

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

Ert varumärke exponeras i Min Fotboll för en engagerad publik i 
ett positivt sammanhang samtidigt som föreningen får 
värdefulla intäkter till verksamheten. 

Att vara Föreningssponsor ger er synlighet på ett antal digitala 
marknadsföringsytor kopplade till föreningen, föreningens lag 
samt matcherna lagen spelar under hela den aktuella säsongen.

Marknadsföringsytor för 
föreningar i Min Fotboll

Billboard i livesändningar (sändningen presenteras av) 

Exponering i livesändningar gjorda av föreningens lag 

Föreningspartner 

Exponering på föreningens och dess lags sidor
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Billboard I livesändningar

Beskrivning av rättighet 

En Billboard är en bild som visas under ett par sekunder innan 
varje livesändning som görs av föreningens lag. 

Föreningen har 1 st Billboardyta att sälja och ytan kan erbjudas 
exklusivt till en partner eller som en delad yta för flera olika 
partners som vill stötta föreningen.  

Föreningen sätter själva priset för Billboardytan utifrån 
föreningens storlek, hur många livesändningar man uppskattar 
att föreningens lag kommer att göra, och hur mycket tittande 
man tror det kommer att vara. 

Föreningen administrerar framtagande och uppladdning av 
bilden samt fakturering och betalningar från partners. Alla 
intäkter detta genererar behålls av föreningen. 

Kvantitet 

Föreningens Billboard visas för alla tittare innan samtliga 
livesändningar som görs av föreningens lag samt repriser av 
livesändningarna.

Exempel exklusiv Billboard

Exempel delad Billboard
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Billboard I livesändningar

Administration Billboard 

En av föreningens admins i Min Fotboll lägger 
in Billboarden i form av en bild som laddas 
upp via föreningens adminsida på Min 
Fotboll-webben. 

Specifikation bild 

• Bildförhållande: 16:9 

• Bildstorlek: Min 1280x720 px 

• Filformat: .jpg, .png eller .gif 

• Filstorlek: <2 MB 
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Föreningspartner

Beskrivning av rättighet 

Som Föreningspartner exponeras företaget med logotyp på 
föreningens sida och på alla föreningens lags sidor i Min 
Fotboll-appen och på webben. 

Vid klick på en Föreningspartners logotyp dirigeras användaren 
till den URL som anges vid registrering. 

På föreningssidan under fliken Partners presenteras företagen 
utöver logotyp också med namn samt en beskrivande text. 

Föreningen sätter själv priset på Föreningspartner och 
administrerar registrering och uppladdning av logotyp samt 
övrig information. Föreningen hanterar fakturering och 
betalningar från partners och alla intäkter det genererar behålls 
av föreningen. 

Kvantitet 

Föreningens partners exponeras för alla användare som 
besöker föreningssidan eller något av föreningens lags sidor i 
Min Fotboll-appen eller på webben.



7

Föreningspartner

Administration Föreningspartner 

En av föreningens admins registrerar Föreningspartners i 
Min Fotboll via föreningens adminsida på Min Fotboll-
webben. Vid registrering laddas partnerns logotyp upp 
och URL samt en kort beskrivande text anges. 

Specifikation logotyp 

• Bildförhållande: 16:9 

• Bildstorlek: Min 720x405 px 

• Filformat: .jpg, .png eller .gif 

• Filstorlek: <1 MB 

URL 

• Länk dit användarna dirigeras vid klick på logotypen 

Beskrivning (ej obligatoriskt) 

• Möjlighet att skriva en kort beskrivande text om 
Föreningspartnern
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Erbjudande

Vi är stolta och glada över möjligheten att kunna erbjuda er att 
bli vår Föreningssponsor och därigenom få digital exponering i 
Min Fotboll för alla våra engagerade följare. 

Som Föreningssponsor bidrar ni med värdefulla intäkter som 
hjälper oss att tillsammans fortsätta utvecklingen av vår 
förening. 

Vi vill gärna se er som 

 
Billboardpartner 

Föreningspartner 

Pris för detta erbjudande


