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Högsta Växeln startade som en motorblogg 
år 2015, grundad av två ambitiösa tonåringar. 
Idag, tre år senare, består företaget av 
sju personer och har en nygrundad ilial i USA.

Vi är främst en webbtidning som sysslar 
med biltester (lyx- och sportbilar i fokus), 
motor-relaterade nyheter, artiklar, krönikor motor-relaterade nyheter, artiklar, krönikor 
med mera. Humor och upplevelsefaktorn
genomsyrar allt vårt material.

Förutom Högsta Växeln, vår svenskspråkiga
hemsida som bolaget är döpt efter, äger 
vi även ett antal andra hemsidor och konton
på sociala medier. I vår ägo står bland annat
det otroligt framgångsrika instagramkontotdet otroligt framgångsrika instagramkontot
HVMagazine, som förutom via våra cirka 
20 000 egna följare även fått global spridning 
via diverse taggar och andra, större konton.
Totalt sett har kontot en räckvidd på mellan 
60 000 till 100 000 användare - varje VECKA.

Vår verksamhet i USA drivs i huvudsak via 
hemsidan High Velocity som är en engelskhemsidan High Velocity som är en engelsk
version av vår svenska sida, då givetvis med
den internationella publiken i fokus.  

I övrigt samarbetar vi även med anrika 
Kungliga Automobil Klubben och BMW Blog, 
där vi kontinuerligt publicerar material.  



Högsta	Växeln	är	ett	helt	fristående

företag.	Vi	har	inget	moderbolag

eller	styrelse	att	lyda.	Det	gör	oss

snabba	-	och	 lexibla.	På	begäran

kan	vi	publicera	material

inom	några	minuter.	Att	samarbeta

med	oss	är	snabbt	-	och	enkelt.med	oss	är	snabbt	-	och	enkelt.

Vi	har	samarbetat	med	 lera	olika	

företag	inom	en	mängd

branscher.	Sponsrade	rese-

reportage,	Instagram-inlägg,

annonser	på	våra	hemsidor,

inlägg	på	våra	sociala	medier

och	event	har	stått	på	vår	agenda.och	event	har	stått	på	vår	agenda.

Vi	är	öppna	för	alla	förslag	och	

provar	mer	än	gärna	nya	

tillvägagångssätt.	Vill	du	att	vi	ska	

köra	över	dina	produkter	med

en	superlyxig	limousine?	Eller

vill	du	kanske	att	vi	ska	försöka

intervjua	din	personal	medanintervjua	din	personal	medan

de	sitter	i	passagerarsätet	i	en

sportbil?	Vi	 ixar	det	-	inget	är

omöjligt	för	oss.

På	bilderna	visas	exempel	på

två	tidigare	samarbeten.	Bilderna

publicerades	på	olika	plattformar

och	är	tagna		av	våra	egna	fotograferoch	är	tagna		av	våra	egna	fotografer

som	besitter	en	spetskompetens	

när	det	kommer	till	fotografering	

av	och	med	bilar.





På bilden ovan syns vår webmaster - Linus Adolfsson. Vi vet att alla
företag inte har resurser att avsätta till att utforma alla tekniska detaljer.
Om du behöver hjälp bistår Linus dig i frågan - helt gratis. Rådgivning,
graisk formgivning eller inspiration. Linus ixar allt.

Det är alltså Linus som sköter alla våra hemsidor och som kommer att 
ha hand om de tekniska detaljerna rörande ett samarbete.

- Banners/annonser
- Quiz - interaktiv marknadsföring
- Tävlingar på sociala medier
- Sponsrade artiklar
- Sponsrade Instagram-inlägg
- Projektsamarbeten
- Annat – fantasin är den enda - Annat – fantasin är den enda 
gränsen



Quiz - interaktiv marknadsföring
- Ett nytt verktyg för digital marknadsföring.
En interaktiv quiz, där du bestämmer allt
från längd till frågor, som handlar om dig
och ditt företag. Ett utmärkt alternativ 
som både involverar och underhåller
kunden. Nämnde vi att våra egna quizkunden. Nämnde vi att våra egna quiz
är omåttligt populära?

På bilden till höger ser du Milos Radovic. Till skillnad från resten av våra medarbetare
älskar han inte bilar. Nej, Milos älskar kaffe - och det lär han behöva. Det är nämligen 
Milos som sköter Högsta Växelns externa samarbeten. Det är alltså han du ska kontakta 
om du är intresserad av att inleda ett samarbete med oss. Ring, maila eller skicka en
brevduva - Milos är redo på alla plattformar, 24 timmar om dygnet. Det ska vara enkelt 
och smidigt att samarbeta med Högsta Växeln, och Milos gör alltid sitt yttersta för att 
förverkliga dettaförverkliga detta

Ansvarig samarbeten - Milos Radovic
milos.radovic@hogstavaxeln.com
070-958 48 81





PORTFOLIO 
EXEMPEL PÅ TIDIGARE SAMARBETEN

NK - sponsrat redaktionellt innehåll

Upplevelse.com - 
sponsrat redaktionellt innehåll

I juletider ville anrika Nordiska Kompaniet satsa
på ett samarbete med Högsta Växeln. Tillsammans 
kom vi fram till att en sponsrad artikel var det bästa 
alternativet. Sagt och gjort, vår skribent Oskar Ydenius 
reste från Stockholm till Göteborg för att leverera  
julklappar från den ena gallerian till den andra. 
Reportaget inns som en permanent artikel på Reportaget inns som en permanent artikel på 
den svenska hemsidan och går fortfarande att läsa 
under den populära kategorin “Roadtrips”.  

 

I ett samarbete med upplevelse.com skrev vi en enkel, 
men populär artikel som behandlade våra 
favoritprodukter i företagets utbud. Det inns alltid ett 
samband till det vi brinner för i alla produkter, 
vare sig det handlar om bilar eller klockor.
 

När vi begav oss till Tyskland för
att testa Rolls-Royce Dawn 
och Bentley Flying Spur ville
Daniel Wellington sponsra resan.
I köpet ingick två inlägg på vårt 
framgångsrika Instagram-konto
- fotograferade i tidigare- fotograferade i tidigare
nämnda bilar - samt ett omnä-
mnande i recensionerna som
publicerades på hemsidan 
därefter. Inläggen på Instagram
och hemsidan inns kvar och får  
fortfarande många  läsare.

Precis som för Daniel Wellington
passade inlägg på vår Instagram
bäst för den nystartade väsk-

tillverkaren Stromberg Bags. Vår Instagram når ut till
tiotusentals unika användare varje vecka och är ett av
våra absolut bästa marknadsföringsverktyg. Bilderna
togs, precis som under vårt samarbete med Daniel togs, precis som under vårt samarbete med Daniel 
Wellington av våra egna fotografer, med en BMW 740Le 
i samband med ett test av bilen. 

“Det inns alltid ett samband till det vi brinner för 
i alla produkter, vare sig det handlar om bilar 

eller klockor.”

Daniel Wellington
- Instagram

Stromberg Bags
- Instagram



Chefredaktör Sverige - Andreas Bergman
andreas.bergman@hogstavaxeln.com
073-596 42 78

Chefredaktör USA - Marcus Berggren
marcus.berggren@hogstavaxeln.com
+1 (305) 978 43 55 

Ansvarig samarbeten - Milos RadovicAnsvarig samarbeten - Milos Radovic
milos.radovic@hogstavaxeln.com
070-958 48 81

Webmaster - Linus Adolfsson
linus.adolfsson@hogstavaxeln.com
073-072 12 22

Högsta Växeln - hogstavaxeln.com
High Velocity - high-velocity.co
HV Magazine - hv-magazine.com

Instagram - HVMagazine
Facebook SV - Högsta Växeln
Facebook USA - High Velocity
Drivetribe - High VelocityDrivetribe - High Velocity
YouTube - Högsta Växeln
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USA
High Velocity MagazineHigh Velocity Magazine
contact@high-velocity.co


