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Junior och Senior  sm i 
simning syftar till att 
kora svenska mästare

• Mästerskapet genomförs den 24-28 November på 
Eriksdalsbadet i Stockholm som är nationalarena för 
simidrott och har omkring 100.000 besökare per månad.
• 1,7 miljoner av svenskarna följer simning på TV, tidningar, 

som publik eller i andra medier. 
• Tio tävlingspass genomförs under fem dagar med 

försökssimningar och finaler i Junior SM på förmiddagarna 
och finaler i Senior SM på eftermiddagarna.
• Totalt väntas över 7.500 livevisningar, 2.000 besökare, 600 

deltagare och 100 funktionärer delta vid mästerskapen 
(2018). 
• Intresserad? Kontakta: +4672 00 12 079 / 

w.meinhart@skneptun.se

mailto:w.meinhart@skneptun.se


Såhär kan ni synas!
• Digitalt genom simsm2021.se och live på simidrottstv.se och på 

livetiming.se som visas över 500.000 gånger!
• Alla våra partners exponeras på SM sidan och får ett eget blogginlägg samt 

genom Simklubben Neptuns sociala medier. Genom simidrottstv syns 
samtliga partners exponerade på LED-väggen. I Livetiming syns 
grenpartners. Guldpartners får möjlighet att synas mot våra medlemmar 
genom ett exklusivt medlemsutskick! 

• I arenan genom:
• Var med där det händer och rama in arenan!

• Syns runt hela bassängen, i bassängen, över en läktarsektion eller i en 
monter och rama in hela mästerskapet med era banderoller!

• LED-väggar
• I arenan kommer det att finnas en LED-skärm om 2x20m riktat rakt mot 

publiken samt två längst med sidan av bassängen om 1x20m. Här finns det 
möjlighet att visa korta klipp och grenpartnerloggor syns i samband med 
aktuella grenar.

• Grenpartnerpack! 
• Totalt genomförs 56st grenar, ett grenpartnerpck omfattar exponering i 

samband med och under 7st grenar. Detta inkluderar också prisutdelningar 
där simmarna utöver medalj får nyttopriser (produkter, biobiljetter, eller 
annat kul!) från partnern.

• Sätt upp en monter!
• Dela ut sampels, sälj era produkter eller visa upp er i 

det populära monterområdet i entrén!
Tips! - Kolla in våra färdiga paket längre bak

http://www.simsm2021.se/
http://www.simidrottstv.se/
https://livetiming.se/program.php?cid=4575&session=3


De här får ni synas 
med!

• Svensk Simidrott och Simklubben Neptun är två starka 
varumärken inom svensk elitidrott och simidrott med 
flertalet olympier och internationella framgångar. Senaste 
gemensamma stora framgången var Jennie Johanssons VM-
guld 2015. 
• Simklubben Neptun är en av Stockholms största 

idrottsföreningar med över 5000 medlemmar från hela 
staden och är regerande mästare i senior-SM i simning. I vår 
medlemsundersökning 2021 skulle 8,7 av 10 medlemmar 
rekommendera vår verksamhet till andra.
• Svensk Simidrott och Simklubben Neptun är sedan många år 

samarrangörer till Swim Open Stockholm. 



Våra parnterpack!
Guld

• Möjlighet att visa upp filmer och klipp uppemot 30 sekunder på LED-väggarna 
inför och mellan loppen. 

• Möjlighet till ett riktat medlemsutskick till våra medlemmar.
• Logotype på och bakom startpallarna.
• Fyra företagsträningar med våra mästerskapssimmare som tränare.
• Fri entré till alla medarbetare och åtta VIP-biljetter 

per finalpass.
• 20% rabatt på terminsavgiften i vår simskola för barn till era 

medarbetare i vår verksamhet VT-2022.
• Monterplats och roll up i entréområdet.
• Tre grenpartnerpack.
• Kostnad 50.000:-

Silver
• Möjlighet att visa upp filmer och klipp uppemot 

15 sekunder på LED-väggarna mellan loppen.
• 20% rabatt på en terminskurs i vår simskola för 

barn till era medarbetare i vår verksamhet VT-2022.
• Logotype på och bakom startpallarna.
• Två grenpartnerpack.
• Monterplats och roll up i entréområdet.
• Fyra VIP-biljetter per finalpass.
• Kostnad 25.000:-

Brons
• Ett grenpartnerpack.
• Monterplats och roll up i entréområdet.
• Två VIP-biljetter per finalpass.
• Kostnad 10.000:-

Tillval
• Banderoll i vattnet vid sidan av bassängen 

om ca 4x25m, 15.000:-
• Vepa över läktarsektion om ca 5x14m 10.000:-
• Monterplats med försäljningstillstånd, 5.000:-
• Logga på startpallarna, 5.000:-
• Extra roll ups i entréområdet, 1.000:-
• Extra grensponsorpaket 5.000:-
• Extra klipp på LED vägg á 15 sekunder, 

12.500:-
• Sponsrat geofilter i Snapchat, 8.000:-
• Logotype på funktionärsplagg, 5.000:-



Det finstilta

• Samtliga tryck och produktionskostnader bekostas av partnern.

• För närvarande går det inte att garantera att publik kommer 
kunna tillåtas men vi är optimistiska och hoppas på det bästa! 

• Publiknärvaro är en förutsättning för att LED-väggen. Skulle 
publik utebli ersätts den av två 2x25m stor backdrop i tyg.

• Huruvida tävlingen sänds i SVT är något som ligger i händerna 
hos Svensk Simidrott sändning genom simidrottstv.se
garanteras dock. 

• Erbjudanden kan anpassas och skräddarsys utifrån partnerns 
önskemål.

• Begränsat antal platser kan erbjudas i vår simskola till rabatt.
• Svensk Simidrotts partners kommer också att synas på LED-

skärmen och under eventet men har rättigheter till andra 
statiska ytor.

• Simklubben Neptun fakturerar partners i efterhand 
när tävlingen genomförts.


