
Max Persson
Golf + Resor + Fitness



Lär känna
Max Persson @mxpgolf.se

#mxpgolf ⧫  www.mxpgolf.se

Jag är en PGA Club Professional och Fellow of 
Applied Functional Science som bor och 

arbetar i Östersund. Min passion ligger i att 
hjälpa och inspirera golfare till att utvecklas. 

Något jag gör genom en blandning av utbildning 
och underhållning i mina kanaler på sociala 

medier. 



MENINGSFULLT
ENGAGEMANG

Från produktrecensioner till course-vlogs

Samarbeten genomförs på ett noga 
uttänkt sätt för att försäkra oss om att 
varumärket visas upp på ett relevant 
sätt. Genom att kombinera autencitet 
med kvalité-content och en blandning 

av plattformar för att skapa bästa 
möjliga naturliga och äkta engagemang 

vill jag också skapa långsiktiga och 
genuina samarbeten med mina 

partners.

Tidigare arbeten
inkluderar:



MXPGolf.se
1400+ videos

Flera samarbeten med varumärken
Högt engagemang på posts

Videos i längre & kortare format
Sveriges största plattform för 

golfrelaterat material. 

YouTube & sociala medie-kanaler

YouTube Visningar: 15000/dag
Facebook-användare: 12200st
Instagram Räckvidd: 7-8000/vecka
Nyhetsbrev Räckvidd: 7500/utskick

@MXPGolf.se



YouTube-STATISTIK

● Visningar: 10k-15k dagligen
● Räckvid: 2-3 miljoner/månad
● Visningstid snitt: 7 minuter/video

MÖJLIGHETER

● Autentiskt Content
● Produktrecensioner
● Course Vlogs
● Resvloggar
● Giveaways

YouTube - 16.800+ prenumeranter

Låt oss snacka 
siffror!



FaceBook Group - STATISTIK

● Aktiva medlemmar: 5900st
● Interaktioner : 6-7k/månaden

MÖJLIGHETER

● Specifikt innehåll
● Träningspass/upplägg
● Giveaways 
● Produktrecensioner

Golffitness Sverige - 6400+ medlemmar

Låt oss snacka
siffror!



Låt oss snacka 
siffror!

Instagram - 5.800 följare

INSTAGRAMSTATISTIK

● Räckvidd - 6-6,5k/vecka 
● Exponeringar - 40-50k/vecka

MÖJLIGHETER

● Inlägg
● Story Features
● Tävlingar
● Giveaways
● Instagram Takeover
● Drill video + post 



Ytterligare kanaler och räckvidd
Facebookgruppen - Golftips

● 4400+ medlemmar 
● Daglig aktivitet
● Riktade inlägg

MÖJLIGHETER

● Inlägg
● Nyheter
● Tävlingar
● Giveaways
● Drill video + post 

MXPGolf.se Online-akademi MXPGolf.se Nyhetsbrev

● 850 medlemmar
● Nytt material varje månad
● Fullt engagemang

MÖJLIGHETER

● Riktat material
● Unika erbjudanden
● Utrustningsnyheter
● Recensioner
● Giveaways 

● 7500+ mejladresser
● Hög % öppning 
● Hög % interaktion

MÖJLIGHETER

● Nyheter
● Tävlingar
● Recensioner
● Erbjudanden



@GOLFDIGEST @BLACKCLOVEREUROPE



@SVENSKGOLF



@GOLFWAY @PROCEDOS


