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1.  
Bli en del av  
den svenska 
folksporten
Som partner till Svensk Innebandy kommer ni att förknippas med 

väldigt mycket mer än en elitsport med ett stort åskådarintresse. 

Svensk Innebandy är i alla avseenden den svenska folksporten. Sett 

till antal aktiva utövare är det Sveriges näst största lagsport. 

Angående aspekter som bidrag till folkhälsan, inkludering, 

utvecklande ungdomsverksamhet och tillgänglighet står Svensk 

Innebandy i särklass.  

Välkommen att bli en del av en svensk folkrörelse.
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LICENSIERADE SPELARE

KÄLLA: SPORT NAVIGATOR (UPPLEVELSEINSTITUTET) SOM UNDER ETT ÅRS TID STÄLLER FÖLJANDE FRÅGESTÄLLNINGAR TILL ETT REPRESENTATIVT URVAL AV SVENSKA BEFOLKNINGEN (+15 ÅR) – TOTALT 6 000 INTERVJUER (500 PER MÅNAD UNDER PERIODEN AUGUSTI-JULI

UTBILDADE TRÄNARE

ANTAL DOMARE ANDEL KVINNOR

116 000 27 675

4 201 30 %



INKLUDERING SAMVERKAN NYSKAPANDE
Vår personlighet är varm och välkomnande.

Vi behandlar alla jämlikt och med 
respekt. Vi låter alla vara med. Vi ser 

alla och gör dem delaktiga.

Vi har en öppen attityd.

Vi tänker och utvecklar 
tillsammans. Vi lyssnar på 

omvärlden. Vi är lyhörda. Vi 
delar med oss.

Vi är passionerade och modiga

Vi brinner för vår sport, och vi vågar 
testa nya idéer. Vi river gamla 

strukturer. Vi gör inte som alla andra. Vi 
gör skillnad i samhället. 

INNEBANDYNS VÄRDEGRUND
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KÄLLA: DEMOSKOP, IDROTTENS HÅLLBARHETSBAROMETER 2020

Svensk Innebandy               

Genomsnitt

Bidrag till folkhälsan

Bred ungdomsverksamhet

Bra verksamhet för vuxna och pensionärer

Inkludera flickor och pojkar lika mycket

Inkludera personer med utländsk bakgrund

Inkludera personer med funktionsnedsättning

Påverkan på miljö och klimat

Vi är mer än 
en sport

Svensk Innebandy värderar nytänkande, innovation och öppenhet.  
Innebandyn erbjuder alla deltagare att bli en del av en rörelse som 
alltid vill utvecklas till det bättre. Så är det idag och så har det varit 
ända sedan det börjades experimenteras med hemmabyggda 
klubbor och bollar i gymnastikhallar redan på 60-talet. 
 
 
Svensk Innebandy har genom åren varit tidiga med: 

– Lika ersättning till ledare och spelare inom dam– och 
herrlandslagen, sedan före milleniumskiftet 
– Slopat poängräkning och tabeller för barn sedan 2004, vilket 
f rämjar spelglädje och bredd 

I den senaste utgåvan av analysföretaget Demoskops 
hållbarhetsbarometer för idrott sticker Svensk Innebandy ut i 
positiv bemärkelse. Svenska folket uppfattar innebandyn som 
bättre än andra idrotter i ett antal f rågor. Hela listan ser ni i 
tabellen.
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Innebandy-
spelaren enligt 
ungdoms-
barometern
Ungdomsbarometern har undersökt vilka egenskaper som 
utmärker utövare av innebandy samt vilka egenskaper hos 
innebandyungdomar som utmärker sig f rån ungdomar totalt. Det 
f inns även f ramtagen statistik kring familj och ekonomi.

1 
SOCIAL

2 
SPORTIG

3 
SNÄLL

FRÄMSTA EGENSKAPER

MEST UTMÄRKANDE 
JÄMFÖRT MED TOTALEN

1 
SPORTIG

2 
SOCIAL

3 
HÄNDIG
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På de 40 år som gått sedan Svenska Innebandyförbundet grundades har sporten 
tagit sig f rån linoleumgolv och ribbstolar till SM-f inal i Globen. Ändå ser vi det bara 
som början på resan och ambitionerna för vidare utveckling är höga. 

Svensk Innebandy tar ett aktivt samhällsansvar med 
erbjudandet ”mer än en sport”

5

En sport som är en enkel att börja med, stimulerande 
att utvecklas i, lättillgänglig att följa och välkomnande 
att komma tillbaka till
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Varumärket Svensk Innebandy enar innebandysverige 
och ”Svensk Innebandy Vill” är ledstjärnan i vår 
verksamhet

3

Svensk Innebandy har en effektiv organisation som är 
ledande i idrottssverige och innebandyvärlden

2

Alla inom Svensk Innebandy står på en gemensam 
grund och delar samma syfte, vision och värdegrund

1

Läs mer om Svensk Innebandys vision för f ramtiden på innebandyvill.se

STRATEGISKA MÅL FÖR SVENSK INNEBANDY TILL ÅR 2025:

Från ribbstolar till 
Globen – Svensk 
Innebandy Vill
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https://innebandyvill.se/


2.  
Bli partner
När ni väljer att bli partner till Svensk Innebandy blir ni en del av 
innebandyfamiljen och en del i vårt arbete. Både avseende att 
bygga en stark och f ramgångsrik sport och även att bidra till en 
positiv samhällsutveckling. Tillsammans arbetar vi för en 
meningsfull f ritid och hälsosam livsstil för barn och unga. Vi har 
fokus både på bredd och elit. Vi är Folksporten för alla – alltid. 
  
I denna katalog presenteras bredden inom Svensk Innebandy och 
allt det som vi kan erbjuda just ert företag.  

Svensk Innebandy söker och vill samarbeta med partners som 
bidrar till sportens utveckling och som är långsiktiga i sitt 
engagemang.
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1981-PARTNER – ALLA KAN BIDRA TILL SVENSK INNEBANDY 
1981-partner är en form av mikrosponsring där företag stödjer Svensk Innebandy med en mindre 
summa. Syftet är att ge många medlemmar ur innebandyfamiljen en möjlighet till en värdeskapande 
relation till Svensk Innebandy.

PARTNERS 
På högsta nivå skräddarsys erbjudandet till ert företag. Alltif rån huvudpartnerskap av 
förbundet och större arrangemang till mindre aktiveringar och partnerskap. 
Möjligheterna inkluderar all Svensk Innebandys verksamhet, inklusive CSR-initiativ, 
dräktexponering, arenaexponering, sociala medier, aktivering med spelare/ledare, med 
mera.

CSR-PARTNER 
Ett partnerskap som möjliggör för er som företag att 
kommunicera ut ert företags sociala ansvarstagande, stärka ert 
varumärke och skapa nya förutsättningar för alla som vill spela 
innebandy på sitt sätt.

LEVERANTÖR 
Var en del av vardagen kring Svensk Innebandy genom ett 
leverantörskap som ger dig tillgång till olika målgrupper/
arrangemang och exponering utif rån era önskemål.

NÄTVERKSPARTNER 
Som nätverkspartner får du tillgång till Svensk Innebandys breda 
affärsnätverk med stora möjligheter till gemensamma samarbeten och 
affärer emellan partners. Partnerskapet inkluderar inbjudningar till 
exklusiva sponsringsevent, exponering i olika digitala kanaler, med mera.
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Hur Svensk 
Innebandy 
förhåller sig till 
Covid-19

Svensk Innebandy ser försiktigt hoppfullt på f ramtiden för innebandyspel under 2021. Under 2020 
f ick Svensk Innebandy, precis som övriga samhället, snabbt dra ner på verksamheten för att sätta 
liv och hälsa i första rummet. Det innebar bland annat en inställd SM-f inal och f ramflyttade 
internationella mästerskap. 

Vi tror att vi som sport och samhälle kommer starkare ur krisen. 2020 resulterade i nya 
erfarenheter och kompetenser som vi knappt visste att vi behövde. Vi gjorde anpassningar och 
arbetade nyskapande för att så många som möjligt ska kunna spela innebandy, trots rådande 
pandemi. Vi skapade även nya möjligheter för fungerande partnerskap. Bland annat i form av 
mediasamarbeten som är oberoende av pandemins begränsningar av innebandyspel under året 
som kommer. 

Den här katalogen är f ramtagen med ett normalt år som utgångspunkt. Men vi vet att 
arrangemang kan komma att påverkas av råd och restriktioner relaterade till pandemier.

Oavsett hur läget utvecklar sig så har Svensk Innebandy 
kompetens och kapacitet att anpassa samarbetet med alla 
partners så presenterad exponering uppnås.
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3.  
Affärsnätverket
Som en del av Svensk Innebandys affärsnätverk får du möjlighet 
att knyta kontakter med andra företag som också står för Svensk 
Innebandys värdegrund. Här får ni möjlighet att träffas och skapa 
goda relationer till andra företag i nätverket - det tror vi är 
grunden för en bra affär.  

Alla partners på “nätverksnivå” är inbjudna till 4 stycken 
nätverksträffar per år, bland annat på SM-f inalen i april. Där får du 
tillsammans med hela affärsnätverket se säsongen avgöras inför 
storpublik när de bästa lagen på både dam- och herrsidan möts i 
de avgörande matcherna. 

Är du partner på högre nivå ingår dessutom ytterligare två 
exklusiva nätverksträffar, där den ena är en VM-resa under 
december månad. Vi reser tillsammans i nätverket och hejar f ram 
Sverige till f inal. Vi har VIP-biljetter till alla matcher under 
f inalhelgen, och om Sverige vinner guld är ni som partner med på 
Guldbanketten på kvällen. 
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4.  
CSR-partner till 
den svenska 
folksporten
Vi arbetar ständigt med att göra idrott tillgänglig för alla. Som det första 
idrottsförbundet i Sverige har vi skapat en heltidstjänst dedikerad till att 
arbeta strategiskt och långsiktigt med inkludering, tillgänglighet, 
motion och integration.   

Vi har tillsammans med svenska universitet tagit f ram koncept för att 
sänka trösklarna in i idrotten och innebandy. Koncepten har 
vetenskaplig grund och har tagits väl emot av hela idrottssverige – inte 
bara inom innebandyn. 

Svensk Innebandy är stolta över det arbete som vi gör i de här f rågorna, 
men vi vill mer. Vi vill sätta på oss ledartröjan och visa vägen för 
f ramtidens idrott och den skillnad vi kan göra i samhället. 

Vi ser gärna att ni som CSR-partner är med på den resan tillsammans 
med oss. Då får du möjlighet att synas i samband med våra aktiviteter 
och vi kan ta f ram skräddarsydda och flexibla partnersamarbeten 
inom CSR som passar just er. 

Tillsammans gör vi skillnad!
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Innebandy Flex Innebandy Flex är en enklare form av innebandy som river ner barriärer för 
att börja spela genom att man spelar med förenklade regler, med flexibel 
syn på träningsnärvaro och till en låg kostnad. 

Ursprunget till Innebandy Flex är en studie som identif ierar trösklarna som 
personer med utländsk bakgrund upplever in i idrottsrörelsen. Studien visar 
att alla målgrupper som står utanför idrotten upplever liknande hinder med 
att bli en del av idrottsrörelsen: idrotten upplevs som dyr, reglerna känns 
krångliga och det är svårt att förhålla sig till fasta träningstider varje vecka. 
Innebandy Flex möter dessa problem och gör vår sport tillgänglig för fler 
och möjliggör för ett spontanare spel. 

Svensk Innebandy arbetar aktivt med att hjälpa distrikt och föreningar att 
implementera Innebandy Flex. Det har blivit väldigt populärt och leder till 
att vi som idrott kan ta större ansvar för allas rätt till rörelse.
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Floorball Fitness Floorball Fitness är ett motionskoncept som kombinerar styrketräning, 
motionsträning och innebandyträning. Konceptet är riktat till barn, unga 
och vuxna med eller utan tidigare erfarenhet av innebandy. Syftet med att 
konceptualisera motionsträning är att idrottsföreningar ska kunna erbjuda 
ett komplett och enkelt träningskoncept för alla som vill testa innebandy – 
med strukturellt stöd f rån Svensk Innebandy. Floorball Fitness är mycket 
populärt och ger mångsidig träning som alla mår bra av. 
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Fifty/Fifty

Fifty/Fifty är en digital jämställdhetsutbildning som Svenska 
Innebandyförbundet har varit med och tagit f ram. Forskning visar att 
ojämställdhet till stor del grundas i kunskapsbrist och att kunskapshöjande 
åtgärder är det bästa sättet att få organisationer och verksamheter mer 
jämställda. Fifty/Fifty riktar sig mot föreningsstyrelser och förtroendevalda 
inom idrotten. Till följd av den positiva påverkan som utbildningen hittills 
inneburit inom innebandyn har Riksidrottsförbundet tagit initiativ till att 
plocka upp Fifty/Fifty. Framöver har alla svenska idrottsförbund möjligheten 
att använda sig av Fifty/Fifty och gå i Svensk Innebandys fotspår vad det 
avser kunskapshöjande åtgärder inom jämställdhet.
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Läs mer om Fifty/Fifty på f ifty-f ifty.nu

https://www.fifty-fifty.nu/


5.  
Partnerskap 
tävling och match
Målsättningen med alla våra evenemang är att skapa oförglömliga och 
passionerade upplevelser i arenan för både spelare och åskådare. Men vi 
vet att både våra nationella och internationella evenemang kan ge större 
effekter i samhället. Vår värdegrund lyser igenom i allt vi gör och vår 
ambition är både skapa fantastiska arenaupplevelser och att göra 
positiva avtryck i samhället även efter att guldmedaljerna delats ut. 
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SM-finalen 
SM-f inalen är Svensk Innebandys flaggskepp sett till räckvidd och 
exponering då den varje år spelas inför en utsåld arena (publikmängd kan 
begränsas av Covid-19). Säsongen 2020/21 spelas damernas och herrarnas 
SM-f inal den 24 april.

Målgrupp SM-f inalen* 

- Hög andel barnfamiljer 
- 53% kvinnor, 47% män 
- 41% har högskole-/universitetsutbildning ( jmf SCB Sverige, 35%) 
- 48% har gymnasieutbildning eller motsvarande ( jmf SCB Sverige 45%) 

*Publikundersökning 2019 av Upplevelseinstitutet

PARTNER TILL SM-FINALEN

Som partner erbjuds du alla möjligheter till stor exponering både mot TV-
tittare, möte med åskådare på läktarna och deltagande i Svensk Innebandys 
arrangemang under dagen.
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EXPONERING SM-FINALEN

1
23a

3b
4

5

1. Golv 2. Sarg 3a. LEDTV-sida 30 meter 
(Slinga på 4 minuter med 16 budskap a 15 sek)

4. Mediakub 5. Fasta skyltar TV-sida 
(3x1m, plats för totalt 18 skyltar)

3b. LED-band mellan 
läktare A och B

Oavsett storleken på ditt företag så hjälper Svensk Innebandy och SM-f inalen 
dig att nå ut. Se till att exponera och bygga ditt varumärke tillsammans med 
SM-f inalen – ett av Sveriges absolut starkaste publikarrangemang.  

Exempel på övrig exponering evenemanget: 
Intern-TV 
Matchprogram 
Monter med försäljningsrätt 
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Svenska Cupen 
Svenska Cupen är en helt ny tävlingsform inom Svensk Innebandy som får 
sin premiär under hösten 2021 med f inalspel 7 november. Svenska Cupen är 
tävlingen där David får chans att möta Goliat och både prispengar och ära 
står på spel för damer och herrar. Medverkande är lag f rån olika nivåer av 
serier, vilket innebär att även lag f rån exempelvis divison 5 kan få chansen 
att mäta sig med elitlag. 

Lanseringen av Svenska Cupen innebär att det skapas fler tävlingsmatcher 
inom innebandyn än tidigare år. Det är en unik möjlighet för er som företag 
att vara med f rån starten och tillsammans med Svensk Innebandy bygga en 
fantastisk tävling med starka evenemang och möjligheter till affärer. 
Finaler samt utvalda semif inaler sänds i TV.

PARTNER TILL SVENSKA CUPEN 

Alla nivåer av partnerskap kommer att erbjuda möjlighet till exponering 
inom följande delar kopplat till Svenska Cupen: 

• Digitalt – Sociala medier 
• Mediaexponering - Arena 
• Närvaro i arena - Hospitality/Nätverk 

Möjlighet för partnerskap: 
Huvudpartner (max 4st) 
Partner (max 10st) 
Leverantör
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Veteran–SM
Veteran-SM är tävlingen som samlar damer och herrar i klasserna 35+ och 
45+ för att göra upp om SM-titlar. Sett till intresset och mängden 
innebandyspelare som är på väg in i ålderskategorierna bedömer Svensk 
Innebandy att Veteran–SM kommer växa de kommande åren. Tävlingen 
arrangeras i februari varje år. 

Veteran–SM är en viktig del i Svensk Innebandys arbete med att behålla så 
många spelare som möjligt så länge som möjligt. 
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Distriktslags-SM
Varje år, i början av januari, samlas de bästa ungdomsspelarna i varje distrikt 
för att göra upp om vilket distrikt som är bäst i Sverige. Tävlingen avgörs för 
flickor och pojkar upp till 16 år. 

Som partner har ni möjlighet att medverka på plats under evenemanget och 
även medverka som mediepartner i samband med livesändningar genom 
flexibla och skräddarsydda aktiveringar beroende på ert företags behov.   

År 2020 följde omkring 50 000 tittare de 136 livesända matcherna medan 
videoklipp med highligts f rån matcherna lockade till sig ännu fler tittare. 
Säsongen 21/22 spelas det två Distriktslags-SM, ett i oktober/november 2021 
och ett i början av januari 2022.

Innebandyfesten
Innebandyfesten är innebandyns prestigefyllda ungdoms-SM som spelas i 
åldrarna 16-18 år. Under hela säsongen kämpar flick– respektive pojklag om 
att ta en plats i f inalspelet som avgörs i mitten av april*.  
 
Som partner kan du medverka inför och på plats under evenemanget 
genom flexibla och skräddarsydda möjligheter för aktiveringar beroende på 
ert företags behov.   

*Säsongen 2020/21 spelas Innebandyfesten 11-13 juni 2021 i Uppsala.
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LED

MEDIAKUB/SKÄRM

SARG

GOLV

FASTA SKYLTAR

Översiktsbild 
för exponering
Svenska Cupen, Innebandyfesten, 
Distriktlags-SM och Veteran–SM
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6.  
Partnerskap 
landslag & 
landskamper
Under 2021 kommer det att spelas ett antal landskamper spritt över året 
men även två internationella mästerskap på hemmaplan. Först ut är U19-
VM för damer i maj följt av VM för damer i november–december. Båda 
mästerskapen spelas i Uppsala. 

Målsättningen med alla landskamper och mästerskap är att vinna och ta 
hem guldmedaljerna. Mästerskapen på hemmaplan är även en fantastisk 
möjlighet att visa hela Sverige allting innebandy är bäst på – vilket både 
gäller snabbheten på plan och det breda samhällsansvar innebandyn 
står för. 

Som partner ges ni möjlighet att synas både under arenaupplevelsen 
och i samband med samhällsförbättrande aktiviteter kopplat till 
evenemangen.

23



U19–VM för 
damer
I maj arrangeras damernas U19–världsmästerskap på IFU Arena i Uppsala. 
Sverige är regerande mästare och förbereder sig för att försvara 
världsmästartiteln. Detta är första gången U19-VM för damer arrangeras i 
Sverige.

5–9 maj 2021, IFU Arena, Uppsala

VM för damer
En av svensk innebandys absoluta höjdpunkter under året är när Sverige 
jagar sitt åttonde raka VM-guld – den här gången på hemmaplan. Med 
landslaget som regerande mästare är vi stolta arrangörer av VM 2021 som 
spelas 27 november-5 december 2021 i IFU arena, Uppsala. 

27 november – 4 december 2021, IFU Arena, Uppsala

Som partner till de något av mästerskapen som Svensk 
Innebandy arrangerar under 2021 har ditt företag möjlighet att 
ta del av rampljuset under två riktiga höjdpunkter av året. 

Ditt företag ges möjlighet att medverka inför och på plats 
under evenemangen och det f inns goda möjligheter till 
skräddarsydda aktiveringar av partnerskapet.
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Landslag
Som partner till Sveriges landslag har ni en unik chans att sponsra världens 
två bästa landslag. Herrarna har vunnit 8 av 12 spelade VM-turneringar i 
innebandyns historia medan damerna vunnit 9 av 12 VM-turneringar, varav 
de senaste sju. 

Med en stark TV-exponering vid senior-VM syns ditt varumärke över hela 
jorden, senaste dam-VM visades bilder i 63 länder. Kommande VM-
turneringar för juniorer och seniorer spelas bl a i Sverige, Schweiz, Nya 
Zeeland, Finland och Singapore.
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Svensk 
Innebandys 
landslagsprofiler
Svensk Innebandy har världens bästa landslag eftersom vi har världens bästa 
spelare. Våra f rämsta prof iler har tiotusentals följare i sociala medier och är 
stora förebilder för både barn, unga och vuxna inom innebandyvärlden.

Partneraktiviteter med landslagsprof iler 
När våra landslagsspelare representerar Sverige ställer de alltid upp på de 
partneraktiviteter som planeras. De vet om sitt individuella och hela 
landslagets värde och är alltid goda föredömen i olika sammanhang. 
Genom ett samarbete med landslagen kan vi sy ihop ett flertal olika 
aktiviteter med spelare/ledare. 

Företagsturneringar 
Landslagsspelare kan medverka på företagsturneringar och se till att 
underhållningsvärdet ökar ytterligare. Med sin närvaro ser de till att ert 
företag associeras med världens bästa spelare. 

Föreläsningar (ledarskap, coachning, kost, träning) 
Våra förbundskaptener i dam- och herrlandslagen har långa karriärer inom 
elitidrotten med mängder av erfarenheter. De ger inspirerande 
föreläsningar om sina resor mot toppen och f ramgångar.
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Landslagsdräkten
Att synas på svenska landslagens matchställ är att synas ihop med 
världens bästa innebandynation som alltid strävar efter att vara 
världsledande. Med en stark TV-exponering vid senior-VM syns ditt 
varumärke över hela jorden, senaste dam-VM visades bilder i 63 
länder. Kommande VM-turneringarna för junior och senior spelas 
bl a i Sverige, Schweiz, Nya Zeeland, Finland och Singapore.

YOUR LOGO 
HERE
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7.  
Digital 
exponering
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APPEN I SIFFROR 

• 140 000 användare 
• 120 000 aktiva användare 
• 90 000 aktiva användare per vecka 
• 64 M sidvisningar/månad 
• 17 sessioner/användare/månad 
• 6 minuter genomsnittlig sessionslängd

Svensk 
Innebandys app
Som partner till Svensk Innebandy har ni möjlighet att nå ut 
till 140 000 användare direkt genom vår populära app. Det 
som gör appen unik som kommunikationskanal och 
möjlighet för exponering är att det går att nå direkt till 
specif icerade demograf ier inom bland annat ålder, 
bostadsort, spelare/ledare/förälder, med mera.
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DIGITAL EXPONERING

HEMSIDA 

Partners till Svensk Innebandy har möjlighet att synas på innebandy.se 
med innehåll och genom banners. Hemsidan hade under 2020 cirka  
9 miljoner besökare – varav 70% som besöker genom mobil.

SVENSK INNEBANDY PÅ SOCIALA MEDIER 

Instagram @svenskinnebandy – 54 000 följare 
Twitter @svenskinnebandy – 12 000 följare 
Facebook /SvenskaInnebandyforbundet – 31 000 följare 
Youtube /innebandylandslaget – 7 700 prenumeranter 

Utöver de sociala mediekonton Svensk Innebandy driver i förbundets namn f inns 
även konton kopplade till andra delar av Svensk Innebandys verksamhet, som 
Innebandyfesten med flera.

INNEBANDYTV 

På InnebandyTV visas matcher f rån Allsvenskan (dam och herr), division 1, 
distriktsserier, cuper och turneringar. På InnebandyTVs playkanal kan man följa 
sändningarna via datorn, telefonen eller surf plattan. Tittare får tillgång till 
InnebandyTV genom att antingen köpa en enskild sändning (pay per view) eller 
genom ett månadsabonnemang. 

Hemsida: innebandy.tv

NYHETSBREV – PASSNINGEN 

Svensk Innebandys nyhetsbrev heter Passningen och skickas till 37 000 
personer. Bland mottagarna f inns samtliga ordföranden, domare, tränare, 
förenings- och lagadministratörer som är registrerade hos Svensk 
Innebandy. 

Nyhetsbrevets syfte är att Svensk Innebandy och förbundets 
samarbetspartners ska ha möjlighet att kontinuerligt kommunicera med 
olika intressegrupper inom Svensk Innebandy. Innehållet består f rämst av 
information som mottagarna efterf rågar och uppskattar och således 
uppfattas Passningen som en trovärdig kommunikationskanal med hög 
läsf rekvens. 

Medverkan i Passningen är exklusivt för Svensk Innebandys partners.

Produkter 
Banners 
Innehåll / text

Produkter 
Innehåll och kampanjer 
Delning av aktiveringar kopplat till sponsorskap

Produkter 
Annonser med klickbara länkar 
Innehåll / text

Produkter 
Banners på hemsida 
Pre-Roll inför matcher (”Matchen presenteras av…”) 
Synas i sändning 
Medverka med innehåll i sändning 
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STEFAN JONASSON, 076-010 73 67, STEFAN.JONASSON@INNEBANDY.SE 

TOBIAS LINDEROTH, 070-342 00 25, TOBIAS.LINDEROTH@INNEBANDY.SE 

ERIK NILSSON, 072-301 26 03, ERIK.NILSSON@INNEBANDY.SE 

EBBA WENGSTRÖM, 076-010 73 24, EBBA.WENGSTROM@INNEBANDY.SE

KONTAKTA OSS GÄRNA
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