TV-tittare
Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling
sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser
av sändningarna, plus ett införprogram. SVT 2 sänder ett sammandrag från
tävlingarna på 50 minuter, söndag efter tävlingen.
Förutom Viasat och SVT bevakar även Sportspegeln, Gomorron Sverige och
Nyhetsmorgon i TV4 tävlingarna. Alla tävlingar finns också att se i SVT:s
webbarkiv SVT Play (www.svtplay.com).
Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar:
Jyllandsringen
Knutstorp
Karlskoga
Göteborg

97 000
184 000
162 000
119 000

Snitt
Totalt

140 500
562 000

Följande siffror visar hur många som har sett Sportnytt i SVT med motorblocket
efter varje tävling där STCC och Carrera Cup bevakas:
Jyllandsringen
Knutstorp
Karlskoga
Göteborg

553 000
557 000
591 000
576 000

Snitt
Totalt

569 000
2 277 000

Notera att Viasat ej offentliggör sina mätningar i år. I fjol snittade Viasat på
strax över 100 000 tittare, en siffra som bör vara representativ även för i år.

TV-publiken
TV-publiken består i stor utsträckning av män, men med en växande andel av
kvinnor (35 %). Tittaren är ofta lite äldre än besökaren som man finner på
banan. Dessa spänner genom alla socio-ekonomiska grupper och attraheras
av personligheterna och den häftiga pulsen kring banracing i intensiv TVförpackning.

Internet
Flash Engineerings hemsida (www.flashengineering.se) lanserades i april 2007.
Sedan starten har sidan haft nära 260 000 besökare. Sedan 1 januari 2010 har
sidan haft nära 100 000 besökare, en ökning med 40 % jämfört med förra året.
I snitt besöker över 500 personer sidan per dag. Under varje besök spenderar
varje besökare i snitt två minuter på sidan och tittar på fler än tre sidor.
Besökare totalt sedan starten 2007
Besökare totalt sedan 1:a jan 2010
Besökare per dag i snitt
Toppnotering besökare på en dag
Tid spenderad på sidan i snitt
Antal sidor per besök i snitt
Besökarursprung

401 832
97 251
537
5 415
2,17 minuter
3,17 sidor
91 % Svenskar
3 % Norskar
6 % övriga

(257 542)
(69 380)
(311)
(1 700)
(2,19)
(3,18)

Siffor från 2009 inom parantes.

Filmer på YouTube
När Flash Engineering nylanserade hemsidan 2007 debuterade vi även med
att rapportera från det dagliga arbetet, tävlingar, testdagar, m.m, i filmer.
Sedan starten har vi producerat 265 filmer som har visats nära 700 000 gånger.
I snitt har 2 600 personer sett varje film med toppnoteringen på 52 575
visningar på en film. Konceptet har varit en succé och de har
uppmärksammats i Aftonbladet, Expressen, med flera, plus att ett antal av
filmerna har kommit upp på topplistan av YouTubes mest visade sport-klipp.
Antal filmer sedan starten 2007
Antal filmer sedan 1:a jan 2010
Totalt antal visningar
Antal visningar per film i snitt
Toppnotering på en film
Siffor från 2009 inom parantes.

265
40
696 563
2 628
52 575

(201)
(36)
(470 698)
(2 341)
(52 023)

Gäster
Under varje tävling har vi VIP-gäster från samarbetspartners, med flera, som
följer tävlingen och får guidning av förarna Thed Björk, Jan ”Flash” Nilsson
samt Thomas Johansson. I snitt har vi haft 190 personer med på varje tävling.
Totalt har vi haft cirka 750 gäster efter halva säsongen.

Medåkning
Under varje tävling har vi medåkning för VIP-gäster där de erbjuds
möjligheten att åka med Thed Björk, Jan ”Flash” Nilsson, Linus Ohlsson, Roar
Lindland eller Matte Karlsson runt banan i högt tempo. Hittills i år har vi haft i
snitt 70 personer per medåkning och totalt cirka 220 personer.

Publiksiffror
Här följer publiksiffrorna från de första fyra tävlingarna i jämförelse med de tre
senaste säsongerna.
Jyllandsringen
Knutstorp
Karlskoga
Göteborg*

2010
5 000
7 500
10 500
13 418

2009
10 900
10 550
21 200

2008
13 400
11 400
38 000

2007
10 500
10 200
-

Total/snitt visar de fyra första tävlingarna för varje säsong, med olika banor då
kalendern skiljer sig för varje år.
Totalt
Snitt
+/-

2010
36 400
9 100
-31 %

2009
52 800
12 300
+19 %

2008
44 300
11 075
+5 %

2007
42 100
10 525
-

* = 2010 var tävlingen i Göteborg slutsåld då arrangören sänkt antalet platser.

Besökare på tävlingarna
Under ett event så är den typiske STCC-besökaren en man mellan 25-40 år.
Med mannen så finner man i större utsträckning kvinnan och familjen.
Mannen gillar det extrema, känslan kring STCC, high tech och de skickliga
förarna. Kvinnor däremot gillar farten, folkfesten och förarpersonligheter.

Tryckt Media
En undersökning gjord av STCC AB och Mediapilot visar siffror för antal artiklar
publicerade i tryckt media. Flash Engineering-förarna Thed Björk och Jan
”Flash” Nilsson ligger på andra, respektive sjunde plats bland förarna i STCC.
Här följer siffror för topp tio förare, inklusive Prins Carl Philip:
Förare
Tommy Rustad
Thed Björk
Robert Dahlgren
Richard Göransson
Fredrik Ekblom
Mattias Andersson
Jan ”Flash” Nilsson
Patrik Olsson
Roger Eriksson
Carl Philip Bernadotte
Dick Sahlén

PR-värde
24 611 655 kr
22 274 942 kr
20 483 407 kr
17 924 277 kr
17 375 400 kr
15 851 632 kr
15 047 141 kr
12 714 299 kr
5 633 869 kr
5 416 695 kr
3 531 725 kr

Antal klipp
762
642
525
505
492
469
428
347
111
113
68

Team
I samma undersökning har STCC AB även tagit fram siffror för antal artiklar
publicerade i tryckt media för teamen i STCC. Flash Engineering ligger på
tredje plats med 204 publicerade artiklar till ett värde av 7 632 200 kronor.
Här följer siffror för topp fem team:
Team
Team Biogas.se
Polestar Racing
Flash Engineering
WestCoast Racing
MA:GP/IPS Motorsport

PR-värde
9 718 785 kr
8 901 696 kr
7 632 222 kr
1 051 334 kr
976 894

Antal klipp
276
252
204
42
33

Publicitet för STCC totalt
Totalt har 1 898 artiklar publicerats i tryckt media kring STCC till ett PR-värde av
66 500 000 kronor, något som ger ett snittvärde på 35 000 kr per artikel. Totalt
sett är det en minskning med 13 % jämfört med 2009. Det är främst under
månaderna januari och februari som minskningen har skett, värdet från mars
till maj har ökat i jämförelse med 2009.
Tävlingen i Göteborg har genererat ett större PR-värde i år jämfört med
tidigare år och mötte idel lovord i pressen:
”13 418 personer såg STCC-tävlingen i Frihamnen. Då är inte alla
gratisåskådare på Götaälvbron eller Stena-färjan inräknade. Tävlingen blev
en succé.” – Göteborgsposten, löpnr. 5148.
”STCC i Göteborg är ett stadslopp som väcker uppmärksamhet i flera
avseenden. Arrangemanget med racing mitt inne i Sveriges andra stad är
häftigt i sig självt, publikanstormingen bekräftar det, och dessutom finns i år en
rekordstor läktare.” – Idrottens Affärer, löpnr 5194.

Aktivitetsdagar, föreläsningar, m.m
Flash Engineering arrangerar kontinuerligt aktivitetsdagar, föreläsningar,
utställningar, med mera, under året för samarbetspartners och företag.
Dessutom har Flash Engineering en spelbil samt utställningsbilar som går på
tour runt om landet under hela året. Dessutom finns två spelriggar tillgängliga
som även följer med ut på tävlingarna, där besökare kan testa tävlingsbilarna
virtuellt.

Spel/Utställningsbil
11 – 15 februari
26 – 28 februari
19 – 28 mars
22 – 25 april
28 – 30 april
27 maj
1 – 6 juni
21 – 27 juni
1 – 4 juli

G4S
Carlbark
STCC
AutoExperten
Autowåx BMW
Connoisseur
Telia
Autowåx BMW
GT Event

Svenska rallyt
Kumla
Stockholm
Göteborg
Karlstad
Roserbergs Slott
Göteborg
Karlstad
Degerfors

Föreläsningar/Mässor
16 februari
20 april
2 juni

Porsche
Stena
Telia

Malmö
Göteborg
Göteborg

Aktivitetsdagar
13 – 15 februari Sponsor kickoff
19 februari
HiQ kickoff

Anttila
Stockholm

