
 

Vi er glade for at byde jer velkommen til Joymo.tv og hjælpe jer med at promovere jeres 
klub! 

Med Joymo.tv kan I livestreame jeres badmintonkampe, engagere jeres fans og generere en 
indkomst til klubben. Det eneste udstyr I har brug for til at komme i gang, er vores 
JoymoShare-app og en smartphone eller tablet. Vi anbefaler også, at I anvender en tripod til at 
stabilisere billedet og skabe den bedste oplevelse for jeres fans. 

Følg nedenstående trin for at komme i gang med Joymo Share-appen: 
 

1.  Gå til arena.joymo.no/subscribe 

2. Indtast jeres oplysninger i formularen: 
a. Full name = Administrators fulde navn 
b. Name of the channel = Det navn I gerne vil bruge til jeres egen kanal på vores 

streamingplatform (f.eks. ”Badminton Slagelse”) 
c. Sport = Vælg badminton i rullemenuen 
d. Name of club/team = Navnet på jeres klub eller hold. Dette kan være det 

samme som punkt b. “Name of Channel” 
e. Country = Vælg Danmark i rullemenuen 

3.  Vælg abonnement: 
a. Currency = Vælg DKK i rullemenuen 
b. Periodicity = Vælg månedligt 
c. Vælg det abonnement, der passer til jeres behov (frit valg mellem Starter, Elite 

eller Pro): 
Starter: En stream ad gangen og inkluderer 20 timers lagring af jeres optagelser 
Elite: En stream ad gangen, inkluderer 80 timers lagring af jeres optagelser og 
20 x Athlete Access 
Pro: Flere streams på samme tid, inkluderer 240 timers lagring af jeres 
optagelser og 200 x Athlete Access 
Athlete Access gør det muligt for jeres spillere at se indholdet gratis efter kampen 
er streamet 

4. Indtast kreditkortoplysninger:  
Bemærk: Vi opkræver ikke noget før efter jeres første 6 måneder, og der er ingen 
binding, så I kan opsige når som helst. 

5. Kuponkode: 
Som en del af partnerskabet med Badminton Danmark er vi glade for at kunne tilbyde jer 
de første 6 måneder gratis! Husk at tilføje koden ”streamBadminton” i feltet ”Coupon 
code”. 

  
6. Onboarding: 

Når I har tilmeldt jer, modtager I en e-mail fra os med vejledning til, hvordan I navigerer 
rundt på platformen. Derudover vil en medarbejder fra Joymo kontakte jer. 


