


YoimoCam
Et kamera som fastmonteres i hallen og filmer i 180° slik at hele banen kommer med.  
Kameraet er helt ubemannet som betyr at ingen trenger å tenke på filmingen når 
dere spiller. yoimoCam gjør det mulig å filme treninger og kamper - helt enkelt. 

YoimoApp 
Start opptak, send direkte og bruk appen som et analyseverktøy. Se hva yoimoCam 
ser direkte! Spol frem og tilbake. Zoom inn og ut på det du vil se, både på direkten 
og på opptak. Instruér og driv skadeforebyggende arbeid. Et fantastisk verktøy for 
både trenere og spillere.

YoimoPlay 
På lagets egen yoimo-side blir opptakene fra yoimoCam lagret i et lukket system. 
Her er det laget som eier sine egne opptak. Trenere og spillere kan logge seg inn 
for å se, kommentere, dele og lære av tidligere treninger og kamper. 
Hva med å invitere lagets fans til å se kampen direkte? Kanskje en nysgjerrig 
bestemor eller onkel som befinner seg et helt annet sted i Norge eller i utlandet.

Verktøy som tidligere har vært forbeholdt eliten, er nå tilgjengelig for hele 
breddeidretten. Yoimo er en revolusjonerende tjeneste som skal gi alle i 
breddeidretten muligheten til å filme, direktesende, analysere og dele 

egne kamper & treninger - helt enkelt!



Etter selv å ha vært fotball/håndball pappa i 20 år og med bakgrunn fra 
utvikling av TV stasjoner i Norden, tenkte jeg at nå er det tid for et bra 

alternativ for breddeidrettens helter; lagets egne ubemannede og 
automatiske kamera med mulighet til lagring og direktesending og med 

analyseverktøy. 

- Jan Palmers // Gründer & fotball/håndballpappa

ANALYSER TRENINGER OG KAMPER
Alle vil nå kunne filme sine egne treninger og kamper; 
helt enkelt og kostnadseffektivt. Med yoimoCam får 
man kvalitetsfilm som kan brukes til å instruere og 
analysere spillere og lagets dynamikk. Her kan det 
spoles tilbake, tegne instruksjoner og piler direkte inn 
over filmen. Prøv ulike taktikker og driv skadeforebyg-
gende arbeid.

LIVESTREAMING 
Nå har alle i breddeidretten mulighet til å 

direktesende kampene sine med 
livestreaming. Det betyr at bestemor og 

bestefar endelig kan ta del i kampene fra 
godstolen i stua.

HØYDEPUNKTER PÅ DELING! 
Her kan laget gi tilgang til fans for direktesendinger 
av kamper. Høydepunkter, skåringer og fiaskoer må 
jo selvsagt også kunne deles videre.
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