


Trafikk på 
lokalfotballen.blog
- Over 1 600 000 sidevisninger siden 

1. januar 2017

- 221 000 unike brukere i 
aldersgruppen 16 til 60 år. 79% 
menn.

- 85% av brukerne ser nettsiden på 
mobil og nettbrett. Resten via 
desktop (PC/MAC).



Stor aktivitet på 
sosiale medier

- Facebook og Twitter er de store trafikkdriverne

- 3949 følgere på Facebook

- 3890 følgere på Twitter

- 1293 følgere på Instagram

Nådd 339 000 impressions (kikk) de siste 28 dagene på Twitter

Veldig stor aktivitet 
på Facebook



Hvorfor velge 
Lokalfotballen?

- En av de største bloggene innen 
fotballsegmentet i Norge

- Veldig lojal lesergruppe

- Blitt en viktig aktør på Romerike, og vokser 
hele veien. Stor støtte fra klubbene på 
Romerike.

- Et bredt nettverk innen fotball, men også 
marked- og kommunikasjonsmiljøet i Norge.

- Meget høy kompetanse, og dermed også god 
påvirkningskraft ut mot leserne

www.lokalfotballen.blog



Annonsemuligheter
• Annonsemuligheter

• Toppbanner – forside og på sak

• Banner inne i saker – topp, midt eller bunn

• Sidefelt – følger alle sider

• Innholdmarkedsføring – Jeg, eller dere, skriver en god sak om deres produkt.

• Veldig aktive FB-, Twitter- og Instagram-kontoer med store muligheter for 
annonsering.



Pakker
• Lokalfotballen-pakka

- Annonser på nettsiden (topp og inne i live-feed)
- To festede annonser på FB
- To annonser på Twitter
- Fire saker om valgfritt tema – innholdsmarkedsføring
- Konkurranser på FB-siden (med premier fra dere)
- Logo på Lokalfotballen-trøya
- Nevnes i live-oppdateringer

7000-, per måned

• Breddefotball-pakka
- Annonser på nettsiden (topp og inne i live-feed)

- En fested annonse på FB

- En annonse på Twitter

- En konkurranse på FB-siden (med premier fra dere)

- To saker med valgfritt tema - innholdsmarkedsføring

5000-, per måned

• Gress-pakka
- Annonse på nettsiden (topp og inne i live-feed)

- En annonse på Twitter/FB

- Konkurranse på FB-siden (med premier fra dere)

3000-, per måned

* Vi tilpasser oss selvfølgelig etter andre forslag og 
innspill som passer dere bedre.

• Støttemedlem
- Støtt Lokalfotballen med 1000,- per måned og få god 

synlighet som vi blir enige om

Dere får:

- Statistikk på alle annonser, konkurranser og 
saker dere er med.

- Tett oppfølging
- Hjelp til å utvikle materiell (bruke min store 

bildebank, lang erfaring i markedsføring/kommunikasjon)



Ønsker du å ta en prat?

Du finner meg de fleste steder. Jeg kan 
komme på møte for en prat, og du kan ringe 
meg på 45224573. Liker du epost bedre kan 
du sende til espen@lokalfotballen.blog. 
www.lokalfotballen.blog

mailto:espen@lokalfotballen.blog
http://www.lokalfotballen.blog/

