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Från och med januari 2021 slås gymbusiness.se och
sweatybusiness.se ihop under varumärket Sweaty Business

Sweaty Business blir därmed den enda oberoende
B2B-medieplattformen inom branschen för träning och hälsa i
Sverige.

Vi erbjuder kostnadsfritt våra besökare och följare inspirerande
innehåll som höjer deras kompetens samt håller dem
uppdaterade på vad som händer i och kring branschen.

Våra läsare och följare är människor som är verksamma inom
träning och hälsa; träningscenterägare, företagsledare,
chefer/beslutsfattare, inköpare, personliga tränare, grupptränare,
leverantörer med flera.

Andra som tar del av vårt innehåll är människor som är allmänt
intresserade av trender och nyheter inom träningsvärlden.

Vi finns där era kunder finns.

Stark blir starkare

Björn Johansson Brian van den Brink

https://sweatybusiness.se/


STARKA OCH TRÄFFSÄKRA SOCIALA MEDIEKANALER
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Kvinnor och män.

Ägare och chefer till/i företag inom träningsindustrin,
exempelvis: gymkedjor, fristående gym/spa/studios, leverantörer
till branschen med flera.

”Fitness industry professionals” som arbetar som exempelvis
personliga tränare, gruppträningsinstruktörer, marknadschefer,
HR, inköpare med flera.

Följarna är i sin tur starka influencers i sina egna
nätverk/arbetsplatser, är medvetna, selektiva och aktiva. De är i
huvudsak intresserade av att hålla sig uppdaterade kring
nyheter, produkter/tjänster och generell omvärldsbevakning.

Målgruppen

STATISTIK FRÅN NYA SWEATY BUSINESS (sedan lansering 1 jan -21)

Sweatybusiness.se: ca 10 500 besök/månad (+30%)

Nyhetsbrev: ca 1 898 prenumeranter (+14%)

Podcast: ca 1 800 nedladdningar/avsnitt. Många
spännande gäster från branschen

Instagram:  ca 1 882 följare (+25%)

Facebook: ca 700 följare

Linkedin: 1 040 följare (+106%)



Löpande partnerskap

Exponeringsmöjligheter



Klickbar logi i högerspalt på startsidan

Klickbar logo (länk till valfri landningssida) i
leverantörsregistret på sweatybusiness.se

Rätt till upp till en artikel/nyhet per månad

Alla artiklar publiceras och sprids via:
sweatybusiness.se, nyhetsbrevsutskick (varannan
vecka) samt Facebook, Instagram och Linkedin 

SILVER

 

Pris: 2 900 kr/månad

(Ingen bindningstid, utan löpande överenskommelse med tre
kalendermånaders uppsägning. Fakturering kvartalsvis i förskott.
Samtliga priser exklusive moms.)

Guld- och silverpartnersskap

Maximalt 8 företag i denna kategori

Klickbar logo på huvudpartneryta på startsida

Klickbar logo (länk till valfri landningssida) högst
upp i leverantörsregistret på sweatybusiness.se

Rätt till upp till fyra st artiklar/nyheter per månad

Alla artiklar publiceras och sprids via:
sweatybusiness.se, nyhetsbrevsutskick (varannan
vecka) samt Facebook, Instagram och Linkedin 

Exponering med klickbar logo i alla
nyhetsbrevsutskick

GULD 

 

Pris: 5 500 kr/månad

(Ingen bindningstid, utan löpande överenskommelse med tre
kalendermånaders uppsägning. Fakturering kvartalsvis i förskott.
Samtliga priser exklusive moms.)

Annonsyta

Annonsyta

Guldpartners

Silver-
partners

Annonsyta



Riktade punktinsatser

Exponeringsmöjligheter



Branding/annonsering

Högst upp på startsidan
Högst upp på alla artikelsidor
Nyhetsbrev (1 nyhetsbrev)

A. Toppbanner "Panorama"

Format: 728x90 px

Bannern syns på följande platser
under kampanjperiod: 

Pris: 2 500 kr/v

B. Display-annons: ”Front Page banner 1”

728x90 px

Lokaliserad väl synlig på
startsidan på sweatybusiness.se

1 vecka: 1 500 kr

C. Display-annons: "Sidopanel"

728x90 px

Lokaliserad väl synlig på
startsidan på sweatybusiness.se

1 vecka: 1 500 krSilver-
partners

Guldpartners

A. Toppbanner

B. Banner 1

C. Sidopanel

5 st inlägg: 8 000 kr
1 st inlägg: 2 500 k

D. Sociala medier (Facebook, Instagram och Linkedin)

Sponsrade inlägg (bild/video, text + länk)

Pris: 

E. Artikel

Redaktionell artikel/intervju som publiceras på
sweatybusiness.se samt sprids via nyhetsbrev (1 st)
samt SB sociala mediekanaler (1 inlägg/kanal)

Pris: 6 000 kr

F. Platsannons

Ligger live under 4 veckor under fliken "lediga jobb" på
sweatybusiness.se

 Alla platsannonser pushas via alla SB:s sociala
mediekonton vid två  tillfällen under
"kampanjperioden”.

Pris: 3 900 kr/annons



Väletablerad (sedan 2017) med en trogen och växande
lyssnarskara
Intervjupodd med påverkare och makthavare i branschen
Kommande säsong: 20 avsnitt (veckovisa avsnitt) med start
december 2020
Antal nedladdningar: 1 500-2 200/avsnitt
45-60 min långa episoder

Sveriges (och nordens) enda podcast med fokus B2B inom
branschen för träning- och hälsa

Sweaty Business Podcast

Exponeringsmöjligheter

A. Redaktionell partner (5, 10 eller 20 avsnitt). Del
innehållet i själva podden,
som en slags podd-i-podden i kortformat (3-5
min/avsnitt). Max en redaktionell partner/avsnitt.

Pris: på förfrågan

B. Annonser: Uppläst kommersiellt budskap (max
120 sek/annons). Max 3 st
annonsörer(avsnitt.

Pris: 3 000-5 000 kr/avsnitt (köp av flera avsnitt =
lägre kostnad/avsnitt)



Event

Exponeringsmöjligheter



Kompetensutveckling
Högkvalitativa möten mellan operatörer och leverantörer
Nätverkande och underhållning

MBM – Mötesplatsen för  de stora aktörerna inom branschen för
träning och hälsa. 

MBM samlar ca 100 deltagare som är en kombination av
toppcheferna för de stora gymmen och kedjorna tillsammans
med branschens mest framåtsträvande leverantörer. 

Här erbjuds en perfekt mix av:

Nytt datum: Den 9:e MBM-konferensen arrangeras hösten 2023.

Möjlighet för exponering/deltagande: kontakta oss för
separat presentationsmaterial och offert.

MBM-konferensen



Skräddarsydda lösningar

Exponeringsmöjligheter



Vill ni lansera en produktnyhet på bästa möjliga vis? Händer det
något spännande inom just er verksamhet som ni vill att
marknaden verkligen ska uppmärksamma? 

Ta gärna kontakt med oss för att komma med förslag på en
skräddarsydd lösning som passar just ert syfte och uppställda
mål.

Skräddarsydda lösningar



Kontakt

Brian van den Brink

Mobil: 0733 13 83 21

E-post: brian@sweatybusiness.se

Björn Johansson

Mobil: 0702 11 85 00

E-post: bjorn@sweatybusiness.se

Sweaty Business AB


