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Vad är SEC?

SEC eller Swedish Enduro Champion-
ship är helt enkelt SM i Enduro. 
 
Vårt svenska mästerskap i Enduro håller 
mycket hög klass då vi har några av värl-
dens främsta enduroåkare med i mäster-
skapet. 
 
Lägg där till det arbete som nu görs för 
att öka statusen på hela serien och du får 
ett mästerskap på väg uppåt. 
 
2007 startade arbetet med att utveckla 
Enduro SM. Under dessa två år har störst 
fokus varit på att få en väl fungerande 
resultatservice. Idag börjar vi närma oss 
målet. SEC bjuder på liveresultat både 
på plats vid tävlingsplatsen men även på 
Internet. 
 
Lägg också till webradiosändningar som 
gör det möjligt att följa racen även om du 
inte kan vara på plats. 
 
Utöver resultatbiten har det också job-
bats en hel del med att presentera ett 
proffsigt ansikte utåt. Därför har ett 
teammästerskap samt en teamgata ska-
pats. Efter teamgatan finns alla dom 
stora teamen snyggt uppställda, där kan 
publiken komma alla förarna riktigt nära 
och få se hur dom jobbar.

Vad är på gång? 
 
Arbetet med SEC fortsätter och nu kom-
mer vi att jobba med upplevelsen. 
Under 2009 kommer vi att göra det möj-
ligt även för publiken ute i skogen att ta 
del av speakern, detta blir möjligt då vi 
kommer sända allt speakerljud via FM 
radio. Sändningen kommer att täcka täv-
lingsområdet. 
 
Vi kommer även jobba med att göra den 
officiella hemsidan för SEC  
www.endurosm.se mer levande. Bla. 
kommer det under tävlingshelgerna gå 
att ta del av bilder via en MMS blogg så 
att man får en ännu bättre känsla av vad 
som händer på plats. 
 
Arbete pågår också med att försöka 
knyta en TV sändning till mästerskapet, 
dock är inget klart ännu. 
 
Även om det inte blir TV hoppas vi kunna 
bjuda på lite eftersändningar från tävling-
arna via Web TV.



Vad kan vi erbjuda er?
För ert företag finns flera möjligheter att 
synas i samband med Swedish Enduro 
Championship.  
 
Vi bjuder på 6st högklassiska tävlingstill-
fällen på olika platser runt Sverige. 
 
Vi har annonspaket i flera olika utföran-
den och prisklasser, allt ifrån att bara 
synas på hemsidan vid en deltävling till 
att finnas överallt. 
 
Vi erbjuder er reklamplats på hemsidan, 
bakgrunden till prisutdelningen, start-
platsen, ute på specialsträckor. 
 

Dessutom kan vi erbjuda reklaminslag i 
vår radio som sänds ut både via FM och 
internet. 
 
Placeringen av er reklam sker med tanke 
på god exponering för massmedia och 
publik. 
 
Här nedan finns lite exempel på placerin-
gar av reklam. Har ni egna förslag så kan 
vi säkert komma överens. 
 
Några prissatta paket finns på nästa sida 
av denna folder.

Prisutdelningsbakgrund

Hemsida

Huvudstarten



Annonspriser 2009
Hemsideannonser
        HELÅR  PERIOD
Plats 1 enligt bild, växlande Banner 600x100px  10 000:-  3000:- 
 
Plats 2 enligt bild, fast annons 120x60px   6000:-   2000:- 
 
Plats 3 enligt bild, växlande annons 140x80px  4000:-   1000:-

Evenemangsplatser
 
Prisutedlningsbakgrund placering 1   6000:- 
 
Prisutdelningsbakgrund placering 2   8000:- 
 
Huvudstart banderoll     5000:-   1500:- 
 

Radioreklam       4000:-   1000:-

 
Paket 1: 
Banner på hemsidan, bakgrund position 2,  20 000:- 
Huvudstart och radioreklam 
 

Paket 2: 
Fast annons på hemsidan, bakgrund position 1  15 000:- 
Huvudstart och radioreklam 
 

Paket 3: 
Växlande annons på hemsidan, bakgrund position 1 8 000:-  
 

Paket 4: 
Växlande annons på hemsida, Huvudstart  7000:-   2000:-   
 
Banderoll för huvudstart samt inslag för radioreklam håller ni. 
Vi kan ta fram bägge delarna till låga priser om ni vill. Andra kombinationer av reklamplats löser vi 
också 
 
Moms tillkommer på alla priser. 
 
Vill du boka er plats eller har frågor? Ring 070-533 16 41 eller mail till nts@telia.com.


