FÖRETAGSPAKET 2019

MISSA INTE
SKIDFESTEN
PÅ LUGNET!

INGEN VILL VÄL MISSA ÅRETS SKIDFEST,
”ÄKTA NORDISK SKIDÅKNING I VÄRLDSKLASS”. KLART DU SKA VARA MED!
FIS Cross-Country World Cup Falun är en
folkfest och kommersiell tävlingscup med
stort marknads-föringsvärde internationellt
och nationellt med många möjligheter att
skapa affärer runt arrangemanget. Det
finns flera sätt för dig som företagare att
engagera dig som partner oavsett om du vill
synas i TV, möta publiken på plats eller nöja
dig med VIP-paketsbiljetter.
2019 går tävlingarna 16–17 mars och det
planeras återigen bli en härlig fest, ett
traditionsrikt arrangemang som går av
stapeln för 67:e gången. Sitt inte och vänta
redan nu kan du bli en del av nätverket
kring världscupen, då vi mellan tävlingarna
respektive år håller partnerträffar genom
nätverket Beyond Skiing. Med våra olika
partnerpaket kan du själv välja på vilken nivå
du vill engagera dig och vad du vill ska ingå.
Vilket paket passar dig?

VIP-PAKET
VIP DELUXE
Exklusivt VIP-paket för dig som vill sätta
extra guldkant på ditt skidspelsbesök!
Paketet innefattar VIP-entré, access till
VIP-läktare (A) vid mållinjen, VIP-parkering
nära arenan. Lunchbuffé med bordsplacering i
VIP-loungen (gamla idrottsmuseet) och

tillgång till egen bar. Varje dag får VIP-loungen
exklusivt besök av representant från Svenska
Skidförbundet/landslaget som berättar om
dagens tävlingar.
Pris: 1149 kr/dag/person (exkl. moms)
VIP GULD
Ett VIP-paket för dig som vill sätta guldkant
på ditt skidspelsbesök! Här avnjuter ni en
härlig buffé och afterski på VIP-avdelningen
i skidspelsrestaurangen tillsammans med
kunder, medarbetare, familj eller vänner. Vid
målrakan ligger VIP-läktare(B) där upplever du
den avgörande dramatiken samt har överblick
på tävlingarna genom storbildskärmen. Ett
sätt att unna sig något extra.
Pris: 795 kr/dag/person (exkl. moms)
VIP SILVER
Ett VIP-paket för den som inte vill missa upplösningen! Här vid målupprakan ser du den
avgörande dramatiken. Storbild från tävlingarna
och afterski i Skidspelsrestaurangen förgyller
ytterligare besöket. Ett biljettpaket som man
får mycket för pengarna!
Pris: 499 kr/dag/person (exkl. moms)
Klicka här för anmälan till
VIP paket & företagsbiljetter

FÖRETAGSSTAFETTEN

Succén med ett ”skidskyttemoment” på
varje sträcka från i fjol fortsätter i år. Vi
tävlar i klasserna herr, dam och mix. För
er som inte tävlar så utgår det ett pris till
bästa hejarklack. Dessutom kommer det att
delas ut specialpris och lottade priser.
I företagsstafetten platsar alla, stora och
små företag, vana och mindre vana skidåkare.
Som vanligt är det glad stämning, laganda
och sammanhållning som gäller. Samtliga
i laget skall vara knutna till företaget. När
stafetten är avgjord väntar öppningsfesten
med buffé, prisutdelning och underhållning
i Skidspelsrestaurangen i Lugnets Sportcenter.
Öppningsfesten startar kl 19.00.
Företagsstafetten, ink afterski & buffé för
4 personer/lag, 15 mars start kl. 17.30
Pris: 4000 kr/lag (exkl. moms)
Företagsstafetten för 4 personer/lag,
15 mars start kl. 17.30
Pris: 2995 kr/lag (exkl. moms)
Öppningsfest, Warm Up Party med
underhållning & buffé, kl 19.00–22.00
Skidspelsrestaurangen, Lugnets sportcenter
Pris: 425 kr/person (exkl. moms)
Klicka här för anmälan till
Företagsstafetten och Öppningsfesten

BLI PARTNER
PARTNERPAKET SKIDSPELEN 2019
DIAMANT

GOLD

SILVER

BRONS
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4 lag

2 lag

1 lag
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6

4

2
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Utställningsyta på arenan (2 dagar)

Logotyp - affischer, annons, reklam
Programhäfte/tidning annons (2 dagar)
Banderoll arena (2 dagar)
Storbildsskärm (20 sek x 10 ggr/dag)
Företagsstafetten inkl. buffé och öppningsfest
VIP-paket Delux läktare A (2 dagar)



12

VIP-paket Guld (2 dagar)

6

VIP-paket Silver (2 dagar)
Behind the scenes

12

6

6

Antal på nätverksträffar (Beyond Skiing)

4

3

3

2

30%

20%

15%

10%

150 000 kr

85 000 kr

50 000 kr

30 000 kr

Rabatt vanliga biljetter
PRIS (exkl. moms och reklamskatt)

SUPPLIER

10 000kr

AXPLOCK AV MÖJLIGHETER FÖR DITT
FÖRETAG UNDER SKIDSPELEN

EXPONERA DITT FÖRETAG HELA
ÅRET PÅ LUGNET

UTSTÄLLNINGSPLATS PÅ ARENAN
Du väljer storlek efter behov, vi kan supporta med tält, el, nät, mm.

Exklusiva SKYLTEXPONERINGSPLATSER där du exponerar ditt
företag under hela året och inte bara under tävlingsdagarna* med
visningar upp till 250 000 st/år.

BANDEROLLER
Från 3 m och uppåt placerade för att du skall nå besökarna på bästa
exponeringsplats.
STORBILDSSKÄRM
Exponering av rörliga budskap, 20 sekunder vid minst 10 tillfällen per dag.
ANNONS I PROGRAMHÄFTET
Delas ut gratis till besökarna på arenan varje dag samt digitalt på
hemsidan och genom utskick av nyhetsbrev.
HYRA VINTERSTUDION
Bästa tänkbara stället att bedriva ett kombinerat möte eller
konferens med äkta nordisk skidåkning i världsklass. Med vidunderlig
utsikt både över hoppbackar och längdstadion går det inte att missa
dramatiken under tävlingarna samtidigt som kreativiteten flödar eller
affärerna blomstrar.
HYRA VIP-STUGAN
Bredvid den mäktiga backstadion med en imponerande utsikt och
känslan av att ”komma ifrån vardagen”. Med skidstadion nedanför
fötterna och utsikten över Runn till Borlänge i periferin är VIP-stugan
en fantastisk utsiktsplats för dig som vill uppleva evenemanget i sin
helhet. Se längdskidåkare klättrandes upp för den sista knixen av
Stora Mördarbacken. Kan det vara Faluns bästa utsikt?
EGNA ÖNSKEMÅL
För att uppnå äkta nordisk skidåkning i världs-klass stänger vi inte
några dörrar för kreativa idéer, hör av dig så finner vi en bra lösning.

KLOCKSTAPELN, 3 sidor, uppe på vallen mellan skidstadion och
hoppbackarna. En unik plats med visningar i tre riktningar, bättre
skyltexponeringen på Lugnet och skidstadion går ej att erhålla.
BERGVÄGGEN mellan VIP-stugan och publikplatsen vid
hoppbackarna. En plats som besökarna vid första anblick möts av
vid besök av vid hoppbacksarenan och vid Bergbanetransporten.
Skylt på HÄSTSKON med visning mot stadion.
*Reservation att övertäckning sker på internationella tävlingar beroende
exklusivitetsrättigheter.

KONTAKT
JIMMY BIRKLIN
070-258 52 75
jimmy@skidspelen.se

