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SHARE THE PASSION OF TRAIL

Trailrunning Sweden är Sveriges största websajt  
för traillöpare. Sedan uppstarten 2015 har 
intresset för sajten vuxit i rasande takt. Inte 
minst genom det ökade antalet lopp och utövare 
i landet.  

Hos oss får besökaren reportage från lopp, 
träningstips, intervjuer, inspiration från bloggare, 
webtävlingar och inte minst den 
gedigna trailkalendern med nästan alla svenska 
lopp. 

Med vår slogan – Share the passion of trail, 
vill vi tillsammans med våra följare sprida
passionen för att springa i vår underbara natur.

Under ett år besöker ca 250 000 användare 
sajten och antalet ökar hittills koninuerligt. Våra 
besökare, svenska traillöpare, är även till stor del 
en högutbildad och köpstark målgrupp. 



MÅLSÄTTNING

Som Sveriges ledande webbsajt inom traillöpning 
är vårt mål att inspirera allt fler löpare att hitta ut i 
terrängen, uppleva den svenska naturen och öka 
intresset för att delta i loppen.  

Trailrunning Sweden bidrar till utveckling av 
sporten i Sverige, där Trailrunning Sweden Store 
TRAILTOUR, finns till för de atleter som vill satsa 
seriöst på sporten. 

Genom loppbevakning, intervjuer med profiler, 
webbtävlingar, inspiration från bloggar och 
träningstips ska vi fortsätta att stärka positionen 
som Sveriges ledande webbsajt för traillöpare 
över tid. 

Trailrunning Sweden ska även inspirera sven-
skar till att våga utforska nya terrängområden 
i löparskor genom löparresor samt projektet 
“Trails” där vi tipsar om vackra rundor och 
naturområden i Sverige.   

Vi ska även vara ett attraktivt och 
kostandseffektivt fönster mot traillöpare för 
företag och lopparrangörer som vill synas genom 
oss. 



INNEHÅLL

• Trailkalendern
• Nyheter
• Trailtour
• Loppbevakning
• Inspiratörer
• Träningstips 
• Webbtävlingar
• Löparresor
• TRS Trails
• Podcast
• Trails
• Lopp

250 000+
Unika besökare per år

100 000+
Sidvisningar per månad

1 m 23 s
Genomsnittlig besökstid

15 500+
Följare på Facebook

16 000+
Följare på Instagram

13 000
Följare av nyhetsbrev



MOBIL

PRISLISTA ANNONSERING

BANNERS PRIS/VECKA
Takeover 5 000 SEK
Laptop 1680*240 pixlar
Mobil 600*720 pixlar
Din annons visas högst upp på samtliga sidor.

Banner-paket 
Laptop 1680*240 pixlar 
(visas även som 840*120)

Mobil 600*720 pixlar
(visas även sióm 300*360)

PLUS  2 000 SEK
Prioriterar dina annons högre upp i flödet.

BAS 1 500 SEK
Placeriar din annons på bästa tillgängliga plats 
efter PLUS-annonser.   

UTVALDA NYHETER 1 500 SEK
Låt oss hjälpa dig att skapa nyheter kring ditt 
event eller produkt. Vi nålar fast inlägget på 
startsidan i önskat antal veckor. 

TRS PLAY + TRS PODCAST Offert
Vi skapar Content åt din produkt genom filmre-
portage eller spännande intervjuer i vår Podcast. 

NYHETSBREV 2 000 SEK
Skicka med en banner eller sponsrad 
nyhet i vårt nyhetsbrev till ca 10 000 svenska 
traillöpare 2 ggr per månad. 
Format 1000*600 pixlar.

KAMPANJER
Vid intresse av större kampanj. Kontakta 
annons@trailrunningsweden.se för offert. 

Samtliga priser exklusive moms.

FÖR LOPPARRANGÖREN 

UTVALDA TRAILLOPP  
Ett utmärkt sätt att få ditt lopp att sticka ut är 
att exponera det bland “Utvalda traillopp”. En 
perfefkt plats på såväl laptop som i mobilen. 

Trailkalendern är Trailrunning Swedens 
mest besökta  undersida med över 140 000 
sidvisningar 2018. 
PRIS: 500 KR/VECKA

LAPTOP

Take Over Ad
1680*240 pixlarTake Over 
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300*360 
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