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VÄLKOMMEN TILL IDRE FJÄLL
Idre Fjäll är en stiftelse, bildad 1965 av dåvarande Idre kommun och Friluftsfrämjandet,
med uppdraget att skapa arbete och liv i bygden och ge ökade tillfällen till ett aktivt
friluftsliv. Så när vi på Idre Fjäll säger välkommen menar vi verkligen det eftersom varje
besökare bidrar till att uppfylla stiftelsen syfte.
Idre Fjäll erbjuder ett stort utbud av utomhusaktiviteter året runt för aktiva familjer, grupper och tävlande
atleter. Idre ligger i norra dalarna, nära norska gränsen och är ett av Skandinaviens mest snösäkra områden.
Här finns även Sveriges sydligaste renskötselområde, Idre Sameby, vilket gör renar och samiska traditioner
till en del av fjällupplevelsen.
Genom att synas och marknadsföra ert företag på Idre Fjäll når ni en köpstark målgrupp, både i Sverige och
internationellt.
Vi på Idre Fjäll är stolta över att för tredje året i rad stå som värd för ett fantastiskt och underhållande
evenemang - världscupen i skicross! Arrangemanget bjuder på massor av fart och action och Sverige har
dessutom världens bästa landslag!

Välkomna!
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VÄRLDSCUP I VÄRLDSKLASS
Med våra världscupsarrangemang i skicross har vi satt Idre Fjäll på den internationella
vintersportkartan och vi är otroligt stolta över vår leverans i världsklass!
•

Publik, sponsorer och utställare skapar feststämning i målområdet och de tävlande bjuder på underhållning på hög nivå. Idre Fjälls skicrossbana är rankad som en av de mest utmanande under världscupssäsongen och skapar otroligt spännande tävlingar.

•

Tillsammans med SVTs professionella team skapar vi förstklassig tv-underhållning i Sverige och övriga
världen med fantastisk exponering för våra sponsorer.

•

Responsen från internationella skidförbundet, tävlande landslag, sponsorer och publik är uteslutande
positiv. Och vi höjer ribban ytterligare inför nästa säsong!

”Sweden is having outstanding Ski cross athletes and also an outstanding Ski Cross World Cup event. Idre Fjäll proved
already in their first World Cup season that aim for the best and deliver even better. I would like to thank all involved
for their support and I´m looking forward to the next competitions at Idre Fjäll.”
Martin Fiala, FIS Ski Cross Race Director
”I samband med World Cup i Skicross, som gick av stapeln på Idre Fjäll, var Tylö AB en av huvudsponsorerna.
Vi hade en mycket lyckad exponering på plats men framförallt i SVT och programmet Vinterstudion där vår logotype
förekom frekvent. Vi har också synts betydande i sociala medier.”
Tomas Hjälmeby, Försäljningschef Norden, Tylö AB
”Personalen på Idre Fjäll är de mest fantastiska och hjälpsamma människor. De fanns på plats och ordnade allting vi
behövde. Som sponsor till Skicross WC är vi jättenöjda med hela helgen från start till slut, dessutom fick vi bra
exponering på TV med strategiskt placerade banderoller och mycket TV-tid.”
Rikka Hoffrén, Nordic Marketing Specialist, Goodyear Dunlop Tires Nordic
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TV-EXPONERING
Skicross växer som tv-sport och världscuptävlingarna sänds i mer än femton länder,
framförallt i Europa. Världscupstävlingarna på Idre Fjäll i februari 2017 genererade
ca 200 timmars tv-tid över hela världen med nästan 28 miljoner tittare. Under arrangemangshelgen
direktsändes tävlingarna och SVTs Vinterstudion från Idre Fjäll. Vinterstudio är ett av SVTs populäraste
program och har cirka en miljon tittare varje helg. Från världscupen på Idre Fjäll skapades två timmars
direktsänd spännande tv-underhållning som följdes av 1,1 miljoner svenska tittare.
Exponering i tv-sändningarna från världscupen på Idre Fjäll ger en fantastisk möjlighet till fartfylld marknads
kommunikation. För att skapa en effektfull exponering finns det möjlighet att kombinera flera exponeringsytor
till det mest attraktiva paketet för just Ert företag.

Sponsortält i målområde

Startgrind

Banderoller i banan
och målområde
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Portflaggor och
tävlingsvästar

MÄSS- OCH KUNDEVENT
Målområdet bjuder till fest för både publik, åkare och utställare!
Ett fullbelagt Idre Fjäll och tusentals tillresta daggäster besöker vårt målområde för att
följa tävlingarna och ta del av det stora utbud av produkter, tävlingar och aktiviteter
som våra utställare bjuder på.
I vårt välbesökta sponsortält trivs gästerna och bjuds på delikatesser, underhållning och provsmakning av
goda drycker från våra vin- och bryggeripartners.
Träffa publiken, presentera ert företag, bjud era kunder till sponsortältet och njut av tävlingarna i målområdet
under världscupen.
•
•
•
•

Monteryta och exponering i målområdet
Exponering i tävlingsprogram och på hemsidan
Sponsortavla i målområdet och på central plats på Idre Fjäll
Biljetter till vårt sponsortält i målområdet där ni kan njuta av mat och dryck och samtidigt följa de
spännande tävlingarna från bästa plats.
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