
 Annonsering
Vad är XCStorm?

XCStorm är en nyhetssida utöver det vanliga. Vi samlar in nyheter från skidsidor 
från hela världen, givetvis med deras tillstånd. XCStorm är unik i sitt genom-
förande. XCStorm startades så sent som hösten 2007 men har redan växt till en 
av Sveriges största skidrelaterade hemsidor. 
Detta gör att XCStorm är den självklara startsidan för längdskidintresserade. Du 
når inte bara eliten, utan även motionärerna.
 
Varför?
Här är några anledningar till att du ska annonsera:

• Internationellt
XCStorm levererar nyheter på flera olika språk. Här kan ni välja om ni då vill an-
nonsera på alla språk eller bara vissa.
  
• Vår statistik
På nästa sida visas en del av vår väldigt fina statistik. Den är ett bevis på att 
vi möter den efterfrågan som finns och hela tiden förbättrar både vår service 
och tillgänglighet.

• Ny teknik
Var med då vi med hjälp av ny teknik ledsagar skidvärlden in i framtiden

• Förmågan att köpa allt i ett paket
Eftersom teamet bakom XCStorm består av duktiga grafiker kan vi även erbjuda 
er som kund billiga paketpris på annonsplats och tillhörande annons. Ni behöver 
därför inte vända er till någon dyr annonsbyrå för att få en modern och rätt-
visande reklamannons.

Endast 3.500,-/mån exkl. moms
Engagemang
Eftersom teamet bakom XCStorm själva varit tävlingsåkare, 
kommer vi att göra allt för att främja längdskidåkning.

Teknik
XCStorm drivs av unga förmågor med stora kunskaper 
inom webbutveckling och näthandel. Därför garanterar vi 
att vi alltid kommer ligga i den tekniska framkanten.
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På bilden till vänster kan du se de två annonsplatserna utsatta med nummer.
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 Annonsering
Statistik

Källor
Våra källor är allt ifrån individuella elitsatsande 
längdskidåkarna till stora världsorganisationer och 
de nyheter de publicerar på sina hemsidor. 
XCStorm varken plagierar eller förvränger något 
innehåll. För att kunna läsa det senaste från varje 
källa krävs det att besökaren besöker den specifika 
nyheten.

Våra besökare
XCStorm inriktar sig på en specifik grupp, längd-
skidintresserade. Vår medelålder ligger på 15-35 
år.

Utdrag ur statistiken:                
Oktober 2008: 4900 besökare.
September 2008: 3 635 besökare.
Augusti 2008: 3 112 besökare.

Vårt projekt växer ständigt. Vill du boka en plats 
bör du därför redan nu kontakta oss. Vi har 
marknadens lägsta annonspriser!

Kontakt 

Kontaktperson är Anders Hassis 
Eriksgatan 19, 752 18 Uppsala, 
anders@xcstorm.com

Endast 3.500,-/mån exkl. moms
Länder
De tre vanligaste länderna på besöksstatistiken just nu 
är Sverige, Norge och USA. XCStorm har som mål att 
attrahera så många länder som möjligt
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Charlotte Kalla
Längdskidåkare
Läs och se vad den stora skiddrottnin-
gen av Sverige gör och hur hon tränar 
och tävlar.

Björn Ferry
Skidskytt
Följ Björn och resten av det svenska 
skidskyttelandslaget i deras satsningar 
mot kommande mästerskap

Vilka är XCStorm?
Bakom XCStorm står XC1 Group (http://www.xc1.se). 
Innehar F-skattesedel. 
Betalning sker månadsvis ifall inget annat är överenskommet

Emil Jönsson
Längdskidåkare
Sprinterkungen har en egen hemsida 
där han hälsar till sina fans. Hos XCS-
torm syns hans senaste upptåg

Anna Haag
Längdskidåkare
Förra vintern gick hon från klarhet 
till klarhet och ingen kunde undgå 
hennes framfart i skidspåren på TV

Anders Södergren
Längdskidåkare
Vem vill inte veta hur Anders laddar 
inför vintern och hur han formtoppar 
sig inför viktiga tävlingar.

Svenska Skidförbundet
Organisation
Att hålla sig à jour med skidför-
bundets hemsida är nu lättare än 
någonsin. 

SVT
Television
Genom SVT Play är det alltid enkelt och 
lätt att se de senaste längdskidinslagen 
från TV och via XCStorm vet du direkt 
när det publicerats något nytt.

FIS
Organisation
Nyheter på internationell nivå på ett 
enklare sätt. Låt nyheterna komma 
till dig.


