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OM GULA VÄGGEN AB 
 

Gula Väggen AB är en rese- & evenemangsarrangör för supportrar till svensk landslagsidrott.  

 

Vårt fokus är att leverera en högklassig supporterupplevelse till rätt pris i samband med 

landskamper/mästerskap för Sveriges olika landslag.  

 

Genom att erbjuda supporterevent, supporterresor, supporterhotell, supportermiddagar, 

supporterutflykter, supportertävlingar och supporterprylar till konkurrenskraftiga priser, 

tillgodoser Gula Väggen efterfrågan från en av Sveriges största och mest lojala målgrupp; 

landslagssupporten.  Gula Väggen är därför en attraktiv affärspartner för svenskt näringsliv då våra 

arrangemang samlar tusentals landslagssupportrar på en och samma plats – både fysiskt och 

digitalt.  

 

Vårt mål emellertid, är att, tillsammans med varje landslagsidrotts ideella supporterorganisationer, 

skapa en oöverträffad stolthet över att kalla sig svensk landslagssupporter och vara delaktiga i en 

klubblagsöverskridande & inkluderande supporterkultur där #allaskamed. 

 

 

GULA Väggens HISTORIA 
 

Landskampsdebuten från läktarplats inleddes under öppningsmatchen på Råsunda mellan Sverige-

Frankrike i EM 1992. Efter ett oräkneligt antal svenska fotbollslandskamper bakom sig upplevde en 

av Gula Väggens grundare, Andreas Richt, att det fanns ett tomrum att fylla mellan de traditionella 

sportresebyråerna och den de olika supportergrupperingarnas självutnämnda reseledare. Idéen 

om att samordna alla landslagssupportrar och fylla det efterfrågade tomrummet runt Sveriges 

landskamper uppkom sedermera en ljummen sensommarkväll i Bulgarien 2017 – och bara några 

månader senare så bildades Gula Väggen AB. 
 

• 117st arrangemang, i 28st städer, i 15st olika länder inom 5st landslagsidrotter 

• 41 av 41 krögare har gett oss fantastiska referenser 

• >54.000 unika besökare på hemsidan/år 

• >25.000 gäster på våra arrangemang 

• >10.000 följare totalt på våra olika sociala medie-plattformar 

• Är Sveriges snabbast växande supporterorganisation för landslagsfans 

• >20 sponsorer/samarbetspartners som tror på oss 

• Etablerat oss inom sporterna fotboll, handboll, ishockey, innebandy & bandy 

• Är en heltidsanställd & 11st projektkonsulter 
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GV FÖRETAGSPartner 
 

1. FÖRETAGSNAMN I GULA VÄGGENS ARRANGEMANG 

 

Som företag finns det möjlighet att köpa namnet 

till våra arrangemang. Det publika namnet för 

evenemanget publiceras på hemsida samt alla våra 

sociala medier. 

 

 

 

Priser från 3.000kr ex moms 

 

 

2. PERMANENT EXPONERING PÅ BANDEROLL VID ENTRÉN TILL NORDENS STÖRSTA GALLERIA 

 
Vi har permanent exponeringsrätt om 51kvm runt O’Learys Mall of Scandinavia stora uteservering – 

vilket innebär att vi har den i särklass bästa exponeringsplatsen på en av Sveriges högst trafikerade 

knytpunkter. Mitt emellan huvudentrén till Mall of Scandinavia & huvudentrén till Friends Arena. 

Logotypen trycks i 

originalfärg och byts ut 

en gång/år. 

 

 

Priser från 15.000kr ex 

moms 

 

 

3. ANNONS I GULA VÄGGENS SOCIALA MEDIER 

 
Vi har idag strax över 10.000 unika följare i våra 

sociala medier och dessa ökar progressivt. Kör en 

kampanj över tid eller satsa på ett enskilt inlägg. Vi 

erbjuder en riktigt bra räckvidd på såväl Facebook 

som Instagram! 

 

 

Priser från 1.000kr ex moms 
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4. BANNER/FÖRETAGSLOGOTYP PÅ HEMSIDAN 

 

Hemsidan hade under 2021, 54.000 

unika besökare. Vi erbjuder allt från 

stora banners med alt tags och 

riktade länkar på landningssidan till 

publicerade samarbetspartners 

med SEO-länk. Ni bestämmer hur 

ert företag vill synas på 

gulavaggen.nu! 

 

Priser från 2.000kr ex moms 

 

 

5. EXPONERING I VIKTOR KLEMMINGS YOUTUBEKANAL 

 

Med 180.000 prenumeranter är Klemming en av Sveriges största youtube-profiler, som partner till 

Gula Väggen har ert varumärke möjlighet att exponeras i Klemmings youtubevideos till kraftigt 

reducerade priser. 

 

 

 

Priser från 19.000kr ex 

moms 

 

 

6. EGEN FÖRETAGSAKTIVERING PÅ GULA VÄGGENS EVENEMANG 

 

Eget ståbord, egen roll-up och ett 

smörgåsbord av give-aways är ett 

uppskattat inslag på Gula Väggens 

ständigt utsålda evenemang. Passa på 

att berätta om Er verksamhet i en 

miljö där alla är glada och 

förväntansfulla! 
 

 

Priser från 3.000kr ex moms 
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7. LOGOTYP PÅ GULA VÄGGENS SUPPORTERKLÄDER 

 

Exponera Er företagslogotyp på någon av Gula Väggens många 

supporterkläder. Välj plagg och position för Er logotyp och bli en 

del av den gula väggen även på läktaren! 

 

 

 

 

 

Priser från 7.500kr ex moms 

 

 

8. LOGOTYP PÅ GULA VÄGGENS PERSONALKLÄDER 

 

Exponera Er företagslogotyp på Gula Väggen-personalens 

arbetsplagg! Välj mellan hals, ärm eller rygg för Er logotyp och bli 

exponerad med Gula Väggens profiler! 

 

 

 

 

Priser från 5.000kr ex moms 

 

 

9. VIDEOANNONS LOOPAD PÅ ALLA SKÄRMAR UNDER GULA VÄGGENS EVENEMANG 

 

Skicka över en högupplöst videoannons på 

15sek utan ljud så loopar vi den i vår ca: 

12min långa eventfilm på samtliga skärmar 

under våra evenemang! 

 

 

 

 

Priser från 6.000kr ex moms 
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10. GULA VÄGGEN GOLFPARTNER PÅ TÄBY GK 
 

Tillsammans med Täby GK finns det nu möjlighet att 

bli hålsponsor på en av Sveriges vackraste 

golfanläggningar! 45st vardagsgreenfee & 15st 

helggreenfee ingår! 

 
 

Priser från 39.000kr ex moms 

 

 

11. GULA VÄGGENS VIP-PAKET PÅ MATCHDAGSEVENEMANG 
 

Ta med personalen eller kunderna på en oförglömlig matchdag i 

samband med någon av Sveriges landskamper! Vi erbjuder VIP-

entré, bordsreservation, supporterprylar, underhållning och mat & 

dryck! 

 
 

 

 

Priser från 800kr ex moms/pers 
 

 

GV PREMIUMPARTNER - PAKET 
 

Svårt att välja mellan alla godsaker på buffébordet? Slå till på vårt ”Premiumpartnerpaket”! 
 

1. Permanent exponering på banderoll vid entrén till Nordens största galleria 

2. Ett sponsrat inlägg på någon av våra sociala medie-plattformar per månad 

3. Företagsnamn i Gula Väggens egen marknadsföring på hemsida & Facebook 

4. Nyttja varumärket fritt i egen marknadsföring 

5. Klickbar företagslogotyp med företagsbeskrivning på Gula Väggens partnersida 

https://www.gulavaggen.nu/partners/ 
6. 15 sekunder videoannons som loopas på samtliga Gula Väggen-event 

7. 6st VIP-paket till Gula Väggens matchdagsevenemang på hemmaplan 

a. VIP-företräde i kön 

b. Abonnerat bord 

c. Matchbiljett 

d. Huvudrätt 

e. 2st stora stark  

f. Officiell GV-halsduk 
 

Pris 18.000kr/halvår 
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GV AMBASSADÖR 
 
Bli en Gula Väggen-ambassadör! Tipsa oss om andra entreprenörer som ni tror är intresserade av att 

förknippas med svenskarnas ovillkorliga kärlek till Sveriges landslag genom Gula Väggen – varje tips 

som blir affär (på minst 15.000kr) ger en värdecheck på 1.500kr att använda som betalmedel för eget 

GV-partnerskap. 

 

 

Alla priser är ”från-priser” exklusive moms och varierar för olika evenemang. Ring Andreas Richt på 

0706-554769 eller maila på andreas@gulavaggen.nu och berätta vad just Ert företag är intresserad 

av så skräddarsyr vi en lösning som passar Er! 

 

 

 

 

 

 

 

 

#allaskamed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 
ANDREAS RICHT 


