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SvenskaFans lanserar ny app 

SvenskaFans lanserar nu Sveriges bästa app för fans. Appen innehåller flera nya funktioner som 
livescore och ett skräddarsytt flöde för alla användare som vill följa sina favoritlag. 
– Det är den perfekta appen för alla supportrar, säger chefredaktör Linus Sunnervik. 
 
Arbetet med SvenskaFans nya app har pågått i två år och förfinats i en lång process under sajtchef 

Christian Arvidsons ledning. Uppdateringen som nu lanseras innehåller flera nya funktioner som gör livet 

lättare för alla supportrar som vill följa sina favoritlag i fotboll, hockey och bandy.  

Här finns en livescore som ger målpling, laguppställningar och statistik från alla stora matcher. Som 

användare väljer man sitt unika flöde av nyheter för att inte missa några stora händelser eller snackisar 

om sina favoritlag. Dessutom hittar man snabbt till de hetaste samtalsämnena och diskussionerna i 

SvenskaFans forum. 

– Är man supporter så får man allting man behöver på ett och samma ställe. Appen är en viktig del i den 

satsning vi gör på att utveckla hela SvenskaFans – en satsning som kommer att fortsätta med full kraft 

under 2021, säger chefredaktör Linus Sunnervik. 

Här laddar du ner SvenskaFans app: 

» App Store 

» Google Play 

 

SvenskaFans är en del av ESMG. Som användare fungerar dina inloggningsuppgifter på SvenskaFans att 

använda på ESMG:s andra redaktionella plattformar som Hockeysverige, FotbollDirekt, 

Innebandymagazinet och PadelDirekt.   

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Linus Sunnervik, chefredaktör SvenskaFans.com,  

E-post: linus.sunnervik@svenskafans.com  

Tel: 072-247 77 21 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

https://apps.apple.com/se/app/svenskafans/id427561174
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svenskafans.sf&hl=sv
http://svenskafans.com/

