
Kommunikation och media
Tillsammans och var för sig



SM-veckans ledord

• Mod
• Passion
• Bekräftelse
• Gemenskap



Logotyp

SM-veckans logotype får inte användas i 
sammanhang där andra kommersiella 
aktörers logotyper förekommer 
(som inte är SM-veckans officiella 
huvudsponsorer eller partners)





Värdeord för kommunikationen:

Service och känsla



PR och marknadsföring

Vad vi gör
• Nationell marknadsföring
• Regional marknadsföring (Luleå/Boden)
• Nyheter och innehåll (egna kanaler centralt och lokalt)
• Press och media (centralt och lokalt)
• Branding, trycksaker och annan produktion

Men än viktigare
• Era kanaler! Ni vet bäst hur ni når just er målgrupp.



RF ansvarar för:

• Nationell marknadsföring
• smveckan.se (huvudkommunikations kanal)
• Officiella kanaler i sociala medier 
• Nationell media 
• Information om deltagande idrotter
• Dagens mästare och medaljligan
• App
• Bildbyrån



Värdstaden ansvarar för:

• Regional och lokal marknadsföring, kommunikation och PR av SM-veckan
• Övergripande kommunikations- och marknadsföringsplan samt 

kriskommunikationsplan
• Produktion av grafiskt material (informations- och marknadsföringsmaterial, 

citybranding, skyltar osv)
• All praktisk hantering av press och media (ackreditering och service)
• Press- och mediecenter



Kanaler

• smveckan.se
• Sociala medier
• App
• Resultatportal
• RF:s kanaler
• Värdstadens kanaler
• Media
• Era kanaler!

@smveckan
#smveckan
#smveckanluleåboden



Press och media 

Skellefteå (vinter 2018)
2892 artiklar
ca 100 ackrediterade journalister

Sundsvall (vinter 2018)
2894 artiklar
ca 100 ackrediterade journalister 



Press och media 

• Gemensam ackreditering för hela SM-veckan 
(gemensam hantering RF och värdstäder)

• Fett infopaket om idrotterna
• Press- och mediecenter
• Kommunikations- och medieansvarig! 



Om era idrotter 

Vi behöver bra info om er idrott till 
våra kanaler och presskit/app/webb:

• Så fungerar det
• Fakta
• Håll koll på…
• Visste du att…
• Mer info, länkar, annat göttigt



Gruppdiskussion 

• Vilka kanaler har ni?
• Vilka målgrupper har ni? Har de olika behov och 

förväntningar?
• Vilken typ av material behöver ni?
• Tips och trix?



Värdeord för kommunikationen:

Service och känsla



SM-veckans ledord

• Mod
• Passion
• Bekräftelse
• Gemenskap



Tack!

Åsa Bergström
Medie- och kommunikationsansvarig 
asa.bergstrom@rfsisu.se
0722-26 95 00

Wille Magnusson
Webbredaktör/sociala medier 
wilhelm.magnusson@rfsisu.se
0703-53 60 12

Malin Holmqvist
Kommunikationsansvarig Luleå/Boden
malin.holmqvist@lulea.se
0920-45 56 17
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