
Din ledande webb-tv 
kanal inom 

ridsporten i Norden  
 

Vår vision är att bli bäst i Norden på det vi 
gör bäst. 

 
Webb-Tv inom ridsporten! 

Kontakta oss så skräddarsyr vi 
ett perfekt upplägg för just ditt 
företag att synas tillsammans 

med EQUISPORT.TV
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Equisport.tv är den ledande webb 
baserade digitalplattformen som riktar 
sig mot hästsport och tävling.

Equisport.tv sänder över hela världen 
utan begränsning, främst från 
evenemang I Norden.

Med en blandning av svensk och 
nordisk toppsport i både hoppning, 
dressyr, fälttävlan, körning, voltige, 
clinics och intervjuer är Equisport.tv 
kanalen som når aktiva hästälskare 
och ryttare som investerar i sin 
passion.

OM OSS

Equisport.tv är självklart tillgängligt I 
mobila enheter, har en välbesökt 
Facebook sida och skickar ut 
nyhetsbrev.

Equisport.tv är nätverket som har en 
ekonomiskt köpstark kundgrupp, 
ihuvudsak kvinnlig,  som hyser stor 
passion för kanalen och gemenskapen 
den representerar.



Equisport.tv erbjuder display- och 
integrerad digital annonsering. Pre-
roll video, takeovers, exponering i 
vårt nyhetsbrev och hjälper er med 
att producera er tv-spot-reklam vid 

behov mm. 

 
Om du vill att ditt varumärke skall 

synas på andra sätt, kontakta oss för 
att få en skräddarsydd lösning för 
just ditt företag. Vi skräddarsyr ett 
perfekt upplägg för ert företag att 

synas tillsammans med 
EQUISPORT.TV  

 

90% Kvinnor 
10% Män 

58% spenderar minst 2 400kr per 
månad på sina hästar 
21% spenderar över 6 000kr per 
månad på sina hästar 

78% Äger minst en häst 
43% Äger mins två hästar 

92% Rider 
96% Köper foder 
96% Köper hästtillbehör & 
utrustning 
19% Köper byggnader & 
infrastruktur 
86% Köper djurförsäkringar 
78% Köper fodertillskott

MÅLGRUPP



Genom att skapa en TV-spot – normalt 30 sekunder så 
investerar du i en stumme för din marknadsföringsplan. 

Använd TV-Spoten på din webbplats, i sociala medier 
och i annonser.En bra reklamfilm gör ditt varumärke 
starkare. 
 

Equisport.tv hjälper dig med att producera din TV-spot 
vid behov. Det behöver inte kosta en förmögenhet. 

ATT SYNAS HOSSPOTKAMPANJ

TV-Reklam är i genomsnitt dubbelt så effektivt på att öka 
försäljningen per ekvivalent exponering som det näst 
effektiva mediet, print.

Tveka inte att kontakta oss så 
skräddarsyr vi ett perfekt upplägg för 
just ditt företag att synas med er TV-
reklam tillsammans med 
EQUISPORT.TV



Kombinera din spotkampanj med sponsring av 
populära sändningar och program för ökad 

igenkänningsfaktor hos dina kunder. 

Ett enkelt budskap kan vara
Sändningen presenteras av …. TV bygger en långsiktig varumärkeskännedom, och en 

kampanj kan få din vanliga printannons att leverera upp 
till 50% mer. Inte nog med det, 33% av dina 
webplatsbesökare är en följd av din 
TV-reklam. 

PROGRAMSPONSRING

Dressyr 
Fälttävlan 
Hoppning 
Voltige 
Körning

ATT SYNAS HOS

Tveka inte att kontakta oss så 
skräddarsyr vi ett perfekt upplägg för 
just ditt företag att synas med er TV-
reklam tillsammans med 
EQUISPORT.TV



Alla som ser på Equisport.tv besöker 
även vår hemsida i olika enheter , 
följer oss i sociala medier och vårt 

nyhetsbrev. 

DIGITALT ATT SYNAS HOS

Tveka inte att kontakta oss så 
skräddarsyr vi ett perfekt upplägg för 
just ditt företag att synas med er TV-
reklam tillsammans med 
EQUISPORT.TV

Syns i nyhetsbrev och i våra sociala medier med din 
progam eller eventsponsring. Mängder av exponeringar 
är möjliga till en fantastisk låg kostnad. 

Bannerannonser har och kommer altid att vara 
grundstenen för webbannonser. Vi har perfekta 
exponerinsytor nära tittarens intresse. Välj mellan 
Videobanner eller toppbanner.

Vi hjälper självklart till med att producera din banner för 
en rimlig kostnad. 



Spotkampanj: 
Genom att skapa en TV-spot – normalt 30 sekunder så investerar du i en 
stomme för din marknadsföring. Använd TV-sporten på din webbplats, i sociala 
medier och i annonser.
Vi hjälper er vid behov med att ta fram en TV-spot

Programsponsring:
Kombinera din spotkampanj med sponsring av populära sändningar för en ökad 
igenkänningsfaktor hos dina kunder. Ett enkelt budskap kan vara att 
¨sändningen presenteras av ditt varumärke¨ i 10s. Vi hjälper er vid behov med att 
ta fram material 

Bannerannons
Alla som ser på Equisport.tv besöker även vår hemsida i olika enheter men även 
sociala medier. Equisport.tv erbjuder display- och integrerad digital annonsering 
och takeovers, exponering i vårt nyhetsbrev, mm.



Färdiga Annonspaket

Pris 
• Videobanner hemsida från 7 000 kr 
• Topbanner från 20 000 kr 
• Programsponsring dag från 4 000 kr 
• Sponsring event från 10 000kr 
• Spotkampanj mellan klasserna från 4 000kr 
• Nyhetsmail från 2 000kr 
• Produktion TV-spot från 5 000kr 
• Upp till 20s spotkampanj tillsammans med 

sålda ritter från 2 000kr 

Hemsida

Guldpartner
Spot upp till 60s event Live 
Spot upp till 30s sålda ritter från event
Spot upp till 30s specifik klass Arkiv

Videobanner hemsidan 60 dagar
Produktion Videobanner

Silverpartner
Spot upp till 30s evenemang Live
Spot upp till 30s sålda ritter från 
evenemanget
Spot upp till 30s specifik klass Arkiv

Videobanner hemsidan 30 dagar

Tv-spot

Live sändningarClinics

intervjuer

SvRF förbundsstämma 2017

Show Callenge

Mästerskap

Köp din ritt 

Bronspartner

Spot upp till 30s på specifikt 
evenemang Live & Arkiv. 

Videobanner på webbsidan i 10 
dagar

8 000:-

15 000:-
25 000:-



Vårt välfyllda arkiv är fullt med material ända från början av 2014! 
Bli medlem idag så har du tillgång till hela arkivet och kan köpa ritter.  

 

  



 
Vår vision är att bli bäst i Norden på det vi gör bäst. 

Webb-Tv inom ridsporten



Bli medlem idag  
 Och få tillgång till arkivet!  

 
* Månadsmedlem 69kr  

 
* Årsmedlem 699kr

Obegränsad tillgång till arkivet
Livesändningar i HD Kvalitet
Arkivmaterial i HD Kvalitet
Livesändningar i Fullskärm

Sök efter ryttare/häst
Köp din ritt

Ingen bindningstid
Ingen uppsägningstid

 
 
  



Olika katogurier i Arkivet 
Arkivet 
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