
Ljónavarpið Media Kit for Potential Sponsors 
 
Hvað er Ljónavarpið?  
Ljónvarpið er í grunninn óháð hlaðvarp sem fylgir leikjum og 
málefnum knattspyrnufélagsins Leiknis í Breiðholti. 
Meistaraflokkur Leiknis spilar í Inkasso-deildinni (1.deild) á Íslandi 
og hefur einu sinni náð að spila meðal þeirra bestu í 
Pepsi-deildinni sumarið 2015. Það sumar unnu stuðningsmenn 
félagsins til verðlauna fyrir brjálaðan stuðning við félagið þrátt fyrir 
að það sé fámennasta félag höfuðborgarsvæðisins. Félagið er 
þekkt fyrir að búa til hátt hlutfall sterkra leikmanna og 
fjölskyldustemningin er sterk hjá félaginu.  
 
Í kringum hlaðvarpið er heimasíða með leikskýrslum og prófílum 
leikmanna m.a., Instagram-reikningur, Facebook síða og 
Twitter-reikningur. Þetta eru allt lifandi miðlar sem stuðningsmenn 
félagsins fylgja vel eftir enda gefur félagið þáttastjórnendum 
mikinn aðgang að leikmönnum, þjálfurum og stjórnarmönnum. 
Áheyrendur og lesendur eru að staðaldri milli 200 og 300 talsins 
og þó þeir telji ekki marga í stóra samhenginu, eru þeir harðir stuðningsmenn sem fylgja öllu 
sem kemur frá Ljónavarpinu.  
 
 
Tölulegar upplýsingar.  
 

● Ljónavarpið-hlaðvarp 
○ 20 þættir árið 2019 
○ Minnst 66 hlustanir, mest 321 hlustanir 

● Heimasíða (Leiknisljonin.net) 
○ Fréttir/Leikskýrslur af liðinu  lesið af 100-200 manns kringum leiki 

● Á Instagram 
○ 248 fylgjendur 
○ Yfir 270 “views” á Instatory á leik gegn Fram í RVK-mótinu í jan. 2020 og vex 

enn.  
● Facebook-síðan 

○ 114 fylgjendur.  
○ Aðallega notuð til að deilda greinum og umfjöllun. Ekki mjög virk.  

● Twitter-síðan 
○ 76 fylgjendur 
○ Töluvert fleiri sem sjá þar sem félagið re-tweetar góðu efni  

 
 

https://www.leiknisljonin.net/podcast
http://www.leiknisljonin.net/
http://www.instagram.com/ljonavarpid
https://www.facebook.com/ljonavarpid/
https://twitter.com/ljonavarpid


Að hlaðvarpinu standa 5 stuðningsmenn sem hafa fyrsta árið staðið straum af öllum kostnaði 
sjálfir ásamt því að hafa aðgang að lánstólum til að taka upp. Hýsing á hlaðvörpum og 
heimasíðu ásamt tólum til að vinna instagram-myndefni er þar stærsti kostnaðarliðurinn. Á 2. ári 
er markmiðið að fá samstarfsaðila til að taka þennan kostnað af höndum þáttargerðamanna.  
Samanlagt er kostnaðurinn 95.000isk á ársgrundvelli og væri ákjósanlegast að fá eitt sterkt eða 
áhugasamt fyrirtæki til að vinna þetta með okkur með eingreiðslu og vera í raun eini auglýsandi 
Ljónavarpsins næsta árið. Að svo stöddu erum við að leita að einum til tveimur aðilum til að 
hjálpa með þennan kostnað.  
 
Ekki væri skotu fyrir því lokið að fleiri gætu bæst við ef áhugi yrði fyrir því en sá aðili sem kæmi 
inn með þessi 95.000isk fyrir 2020 myndi vera aðalstyrktaraðili Ljónavarpsins með eftirfarandi 
tækifæri sem því fylgja: 
 

● Merki fyrirtækisins á öllum síðum Leiknisljónin.net 
  

● Fyrirtækið nefnt í byrjun hvers þáttar Ljónavarpsins "Í boði..."   (sjá rauðan 
borða fyrir ofan) 
  

● Allt að 5 mínútur af auglýsingu eða umfjöllun í hverjum þætti Ljónavarpsins. 
Þeir voru 20 talsins árið 2019 með 200-300 hlustanir hver.  
  

● "Í boði" og merki fyrirtækisins í Cover mynd Ljónavarpsins á Facebook og 
Twitter.  
  

● Stutt myndband eða merki fyrirtækisins fengi innslag á Instastory 
Ljónavarpsins amk 1 sinni á hverjum viðburði. Rúmlega 250 manns hafa 
hingað til séð einstaka viðburði.  
  

● Ljónavarpsstjórnendur gætu klæðst bolum/derhúfum fyrirtæksins við 
upptökur og/eða myndatökur sem fylgja þeim. 

 

Ef áhugi er fyrir hendi að taka samstarf, vinsamlegast hafið samband við Snorra 
Valsson sem allra fyrst í síma 697-8396 eða snorrivillafuerte@gmail.com  
  

 
 

https://www.instagram.com/stories/highlights/18053302843194279/
https://www.instagram.com/stories/highlights/18053302843194279/
mailto:snorrivillafuerte@gmail.com


 
 
 



 
 

 


