Tips & Råd
Informera era medlemmar
För att ytterligare informera era medlemmar och andra besökare på hemsidan så är det en god idé
att lägga upp en nyhet på hemsidan om att ni kör liverapportering.
Ett annat bra tips är att alltid lägga in länken till Matchsidan när man skriver ”inför matchen” texter
på hemsidan.
Matchpuffen och andra puffar
Inne på Lagadministrationen finns det en del s.k. puffar. Matchpuffen skall ligga på klubbhemsidans
startsida. Vi erbjuder även en skytteligapuff, seriens matcher, seriens resultat och andra bra puffar!
Tabeller till hemsidan
Som partner till everysport.com så får ni tillgång till olika s.k. puffar. Tabellen är populär att lägga upp
på hemsidan. Den finns i olika storlekar och uppdateras naturligtvis automatiskt. Gå in på er
Lagadministration och hämta koden.
Värm upp Matchsidan!
Ett bra tips för att få lite fart på Matchsidan innan matchen är att lägga upp sig som rapportör redan
dagen innan. Skriv några rader om förutsättningarna inför matchen. Fyll gärna i domare och annan
statistik. Varför inte köra en kort intervju med tränaren? För att få igång diskussionen så kan man
även lägga en kommentar i diskussionsforumet.
Bjud in vänner till läktaren!
Du kan bjuda in dina vänner, ledare från klubben eller andra inom föreningen till matchen. Klicka på
en tom stol på läktaren och reservera en plats! Detta ger en bra spridningseffekt och lockar in nya
besökare till er Matchsida!
Använd hemmalagets rapportering
Om ni inte har möjlighet att rapportera från bortamatchen, så är det bra om ni informerar era
besökare om det. Inne i rapporteringsverktyget, under Inställningar, så kan du klicka i en ruta. Skulle
hemmalaget köra en rapportering så kan ni använda er av deras rapportering. Klicka i rutan för detta
val.
Egen box på Matchsidan
Inne på Matchsidan så har klubben en egen box (annonsruta) till förfogande. Denna administreras
inne på Lagadministrationssidan. Vissa klubbar har lagt in partners eller sponsorer. Några har lagt in
medlemserbjudande eller andra erbjudande. Har man inget speciellt att kommunicera så kan man ju
enkelt lägga in klubb loggan och länka den till klubbens hemsida.
Starta en grupp!
Det finns möjlighet att starta olika grupper inne på everysport.com. Starta en grupp för din klubb och
bjud in dina vänner!
Lägg upp länkar
Längst nere till höger på Matchsidan kan man lägga upp länkar som rör matchen. Lägg upp länkar till
klubbens inför matchen artiklar, eller en länk från tidningens inför matchen artikel.

Lägg upp bilder
För att göra rapporteringen ännu mer intressant så kan du som rapportör lägga upp bilder från
matchen. Ta en bild på klacken, spelarpresentationen eller olika matchbilder och lägg upp på
matchsidan. Man laddar upp bilden mycket enkelt inne i rapporteringsverktyget.
Övriga frågor om Matchsidan
Vänligen kontakta club@everysport.com
Övriga frågor gällande support
Vänligen kontakta support@everysport.com

