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ESMG lanserar reklamfri paketering för sportjournalistik 

Everysport Media Group AB (publ.) (ESMG) meddelar idag att man lanserar en ny prenumerationstjänst 

för sportjournalistik med namnet Everysport Plus. Genom tjänsten får användaren tillgång till unikt 

innehåll och en bannerfri upplevelse inne på sportsajterna SvenskaFans, FotbollDirekt, Hockeysverige 

och Innebandymagazinet. – Det här är en del av det långsiktiga målet att erbjuda Sveriges svar på The 

Athletic. Med ett paket kan användarna nu prenumerera på unikt innehåll på Sveriges främsta 

sportsajter, säger Max Andersson, Head of Media på ESMG.  

Under hösten lanserades nya plustjänster på FotbollDirekt.se, Hockeysverige.se och Innebandymagazinet.se. 
Användarna kan nu med samma inloggningsuppgifter logga in på samtliga sajter, inklusive SvenskaFans.com. 
 
– Efterfrågan på högkvalitativt innehåll kring sport växer och vi ser att våra besökare är beredda att betala för att få 
både en större bredd och ett större djup i vår bevakning. Med samma konto kan man nu konsumera mer om sporten 
eller laget man älskar på samtliga ledande sportsajter. Everysport Plus gör också att det räcker med en 
prenumeration för att få tillgång till allt Plus-material, säger Max Andersson, Head of Media på ESMG. 

Utöver en utökad redaktionell bevakning, får Everysport Plus-användaren tillgång till en bannerfri upplevelse av 
samtliga sajter.  
 
– Att kunna konsumera våra sajter utan banners har varit en efterfrågad möjlighet hos våra besökare. Genom att 
betala 99 kr per månad är man med och finansierar sajterna utan att exponeras för banners, vilket specifikt har 
efterfrågats av SvenskaFans besökare, säger Max Andersson. 
 
Everysport Plus lanseras idag och kan beställas inne på respektive sajt, eller via everysportplus.se. Priset är 99 kr per 
månad och ingen bindningstid finns.  
 
– Som sportintresserad har man behövt ha ett konto på en mängd ställen och antalet plustjänster har ökat kraftigt 
senaste åren. Med Everysport Plus är vi först i Sverige med att paketera sportjournalistik om fotboll, hockey och 
innebandy i ett paket inom vilket vi planerar att lansera fler vertikaler och tjänster löpande under året, säger Max 
Andersson. 

 

Eventuella frågor besvaras av: 
 
Max Andersson, Head of Media, Everysport Media Group AB, tel +46 70 204 84 58,  
e-mail: max.andersson@esmg.se 
 
Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB, tel: +46 70 736 56 25 
e-mail: hannes.andersson@esmg.se 
 
 
 

Everysport Media Group (publ) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från två huvudkomponenter: 
Content och Media. Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Kunder är allt från ledande 
spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och slutkonsumenter. Två miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMGs 
produktportfölj inom Media. Ledande digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, InnebandyMagazinet, 
Everysport, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera ryms inom detta produktområde. 
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