
Störst på  
familj och föreningsliv 
• 2 miljoner unika besökare/månad 

• 3 000 anslutna föreningar och 30 000 lag

Boende i villa

Ja
Nej

Ja
Nej

1 (6%)
2 (13%)
3 (15%)
4 (46%)
5 (20%)

Personer i hushållet Bil i familjen

Vinnare IDG:s bästa sajt 2020 ”Idrott & sport”





Annonsering 
30 000 hemsidor, 500 000 e-postadresser, 2 miljoner unika  

besökare varje månad, finns till vårt förfogande. 

Föreningslivets hemsida & backoffice med förstahandsdata som  
gör att vi kan styra mot mammor, pappor m.m.  
Alla format enligt IAB:s standard, men det kreativa erbjudandet  
följer inga mallar.



Kry 
Kry annonserar mot inloggade idrottsföräldrar  och ger  
förbandslådor till barn & ungdomsledare. Det ligger i linje  
med Krys arbete att hjälpa sina kunder. Och det ökar  
gillandet av varumärket. 

Kampanjen når 1 miljon unika besökare i målgruppen  
idrottsföräldrar och projektleds till fullo av laget.se.



Sveriges största sponsor 
Subventionera matchkläder och sprid ert varumärke  
i en underbar kontext!  
En satsning som gör verklig skillnad för idrottsfamiljen. 



Värdeskapande 
Ert varumärke följer idrottsfamiljen från  
matchplanen hem till tvättmaskinen!  
Ni blir ungdomsidrottens största tröjsponsor. 



Automatiserad annons 
Utmaning: sprid veckans erbjudande till familjer, utan  

arbetsinsats eller handpåläggning. 

Lösning: Kl 00:01 publicerar ICA veckans erbjudanden  

på sin hemsida. Automatiskt publiceras annonser mot  
hungriga idrottsfamiljer med lokala erbjudanden.  
Processen är helt automatiserad. 



CSR för Fler i idrott



CSR för Fler i idrott 
Vi vill bidra till att fler människor hittar till idrotten.  
Delar ni den visionen, så får ni gärna vara med när  
vi lanserar Hitta Idrotten!



CSR för Fler i idrott 
Vi tänker göra det lättare för familjer att hitta  
idrottsaktiviteter 
för sina barn! Vill ert företag bidra till #fleeriidrottt?  
Kontakt på nästa sida.



•  Fritt från casino  •  4 av 5 återkommande kunder  •  Mäts oberoende via KIA-index  • 

Samarbeten för #fleriidrott



Kontakt & material 
Adam Stighäll  070 403 43 19  adam.stighall@laget.se 

Susanna Bollhem 070 914 25 25  susanna.bollhem@laget.se 

Jonas Bergström 070 920 10 91  jonas.bergstrom@laget.se 

Elias Malm 070 255 66 57  elias.malm@laget.se 

Tomas Käll 070 729 53 64  tomas.kall@laget.se 

Kristin Johansson 00000000000 kristin.johansson@laget.se 

Materialspecifikation: https://annons.laget.se/materialspec
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