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VÄRLDSCUPEN I LÄNGDSKIDOR  
ÅTERVÄNDER TILL ULRICEHAMN

TILLSAMMANS SKA VI  
LEVERERA VÄRLDENS BÄSTA  
SPRINTUPPLEVELSE!
Tredje gången världscupen i längdskidor kommer till Ulricehamn 
är det sprint på programmet. Vad passar väl bättre på Lassalyckan 
där vår egen sprintstjärna Hanna Falk fått sin skidfostran. Nyss 
hemflyttad är hon mer taggad än någonsin att göra comeback  
i världscupen på hemmabanan. Tillsammans med klubbkamraterna 
i Ulricehamns IF, Johanna Hagström och Viktor Thorn, och övriga 
gänget i världens bästa sprintlandslag ser Hanna och vi fram emot 
spännande tävlingar inför världscupens bästa publik. Hela världseliten 
längtar efter att återvända till Ulricehamn för att göra upp i tighta 
dueller kvinna mot kvinna, man mot man, land mot land! 

Lassalyckan kommer förvandlas till en fullsatt sprintarena  
där taket redan har lyft!
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EN FARTFYLLD OCH INTENSIV SPRINTHELG VÄNTAR DEN 16-17 JANUARI 2021

BJUD KUNDER OCH KOLLEGOR PÅ  
ETT VÄRDSKAP I VÄRLDSKLASS
Med en månad kvar till VM i Oberstdorf börjar det på allvar dra ihop sig i FIS Cross Country 
World Cup. De aktiva vässar formen för att visa upp vad som gäller när laguttagningarna står 
för dörren och vi kan se fram emot fantastiska dueller i spåret. Men World Cup Ulricehamn 
är inte bara tävling utan en folkfest för hela familjen. 

Redan på torsdagskvällen drar vi igång vår Sprint Weekend!

INVIGNING
Vi inviger World Cup Ulricehamn 
2021 på Stora Torget med tal, 
musik och intervjuer med de stora 
skidstjärnorna från Sverige och 
andra nationer. 2019 blev det trångt 
på scenen när alla ville möta den fan-
tastiska Ulricehamnspubliken som 
mötte upp framför scenen. 

Arrangeras i samarbete med  
Näringsliv Ulricehamn.

FÖRETAGSSTAFETTEN
Återigen är det den verkliga eliten 
som värmer upp världscupspåren 
på Lassalyckan när näringslivet gör 
upp i Företagsstafetten. För vissa 
en tävling på blodigt allvar men för 
de flesta en försmak på helgens 
folkfest tillsammans med kunder och 
kollegor. 
 UPPVÄRMNINGEN
Kicka igång helgen med Uppvärm-
ningen – mat, underhållning och 
prisutdelning.

INDIVIDUELL SPRINT
Individuell sprint för damer och  
herrar, 1,5 km, fri stil. Tävlingarna 
inleds med ett kval, individuell start 
med 15 sekunders mellanrum. De 
30 bästa kvalificerar sig till finalhea-
ten som avgörs två timmar senare. 
Kvartsfinal, semifinal och till sist 
final. 
 AFTER SKI
När skidåkningen är över tar vår  
After Ski vid, med mat, musik och 
underhållning.

TEAMSPRINT
Sprintstafett för tvåmannalag,  
damer och herrar. Alla länder får 
ställa upp med två lag. Tävlingarna 
inleds med två kvalheat där de två 
bästa lagen i respektive heat samt 
åtta bästa tiderna kvalificerar sig till 
finalen.
Lätt att följa, lätt att ryckas med. 
Land mot land och ständigt täta 
dueller.

TORSDAG 14 JANUARI FREDAG 15 JANUARI LÖRDAG 16 JANUARI SÖNDAG 17 JANUARI
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WORLD CUP ULRICEHAMN

EN MARKNADSPLATS  
DÄR SMÅ OCH STORA  
VARUMÄRKEN NÅR UT
Våra sponsorer är stommen i utvecklingen av arrangemanget och 
nyckeln till att vi för tredje gången kan ta världscupen i längdåkning 
till Ulricehamn. För oss är det därför viktigt att erbjuda en möjlihet  
för alla företag att engagera sig efter sina mål och möjligheter. 
Oavsett om syftet är att nå ut med ditt varumärke till TV-soffor runt 
om i världen eller skapa en inspirerande friskvårdsaktivitet för dina 
medarbetare är World Cup Ulricehamn plattformen att utgå ifrån.

Med två lyckade arrangemang bakom oss har World Cup Ulricehamn 
blivit ett starkt varumärke i världen och genom vårt samarbete får du 
möjlighet att associera ditt varumärke med ett positivt sammanhang 
och aktivera dina produkter och tjänster till en köpstark målgrupp. 

Framför allt får du möjlighet att vara med och bidra till  
ett värdskap i världsklass!
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BLI EN DEL AV NÄTVERKET KRING WORLD CUP ULRICEHAMN

VAD VILL DU UPPNÅ MED DITT ENGAGEMANG?
Efter två genomförda event har vi fått nyttiga erfarenheter och jobbar för att erbjuda ännu bättre värde 
för våra sponsorer. Vi vet att ni som företag har olika syften med ert engagemang och därigenom olika 
behov för att dra nytta av er sponsring på bästa sätt. Inför 2021 har vi vidareutvecklat vårt erbjudande 
och våra paket med utgångspunkt i den återkoppling som vi fått. 

Vad har ditt företag för syfte med ert engagemang in World Cup Ulricehamn 2021?

MÖT KÖPSTARKA  
KONSUMENTER & PRESENTERA  

DIG OCH DINA PRODUKTER

STÄRK ARBETSGIVARVARUMÄRKET  
& UPPMUNTRA DIN PERSONAL

EXPONERING SOM NÅR  
UT I VÄRLDEN

NÄTVERKA MED ANDRA  
FÖRETAG – SKAPA NYA  

AFFÄRER OCH PARTNERSKAP



EVENT SPONSOR

EXPONERING SOM  
NÅR UT I VÄRLDEN
Världscupen i längdskidåkning har en stor plats 
i svenskarnas hjärta och hälften av svenskarna 
planerade att titta på SVTs Vinterstudion enligt en 
undersökning g jord av opinions- och marknadsun-
dersökningsföretaget YouGov inför säsongen 2020.

Som Event Sponsor exponeras ditt varumärke på 
nummerlapp och tävlingsarenan och ni når ut i 
TV-sändningar över hela världen med det största 
intresset i framför allt Norge, Sverige och Finland. 
Dessutom blir du en tongivande partner till World 
Cup Ulricehamn och får möjlighet att förknippa ditt 
varumärke med publikfesten och bjuda dina kunder 
och medarbetare på ett värdskap i världsklass. 
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MÖT KONSUMENTERNA PÅ PLATS I MÄSSOMRÅDET

MONTER, MINGEL OCH GIVE- 
AWAYS BYGGER VARUMÄRKE  
OCH RELATIONER

Efter två lyckade arrangemang har World Cup Ulricehamn 
etablerat sig som årets publikfest, i världscupen i längdski-
dor och i Ulricehamn. Vårt mässområde har utvecklats till 
en arena för positiva möten. På sin väg ut i spåret passerar 
publiken området och många stannar upp för att titta runt 
eller känna, klämma och smaka på våra utställares produkter 
och erbjudanden. Här finns möjlighet till aktivering i form 
av provsmakning, tävlingar och utdelning av profilprodukter. 
Du har möjlighet att bygga upp en egen  
monter eller hyra färdiga tält av oss.
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MÖT ANDRA FÖRETAG

LÅNGSIKTIGA RELATIONER  
OCH NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER
För företag som jobbar med andra företag erbjuder World Cup 
Ulricehamn många möjligheter att både vårda dina befintliga 
relationer och knyta nya kontakter. Företagsnätverket C/O World 
Cup Ulricehamn är en mötesplats för företagsledare och besluts-
fattare där du kan knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och 
göra affärer vid våra partnerträffar som i år får ny inriktning. 

Under tävlingshelgen kan du bjuda in dina kunder att se tävlingarna  
på första parkett. Med våra olika paketlösningar kan du som sponsor  
bjuda på mat, dryck och initierade analyser mellan loppen. Vill du 
utmana i spåret själv, möt kunder och kollegor i Företagsstafetten! 
Eller är det After Ski som är din bästa gren?

Oavsett storlek och smak har vi ett paket som passar för dig!
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EMPLOYER BRANDING

UPPMUNTRA DIN EGEN  
PERSONAL OCH BYGG DITT  
ARBETSGIVARVARUMÄRKE

Arbetsgivarvarumärket är på allas läppar idag när behovet 
att attrahera och behålla kompetenta medarbetare är 
större än någonsin. Genom att engagera er som partner 
i World Cup Ulricehamn är ni en del av utvecklingen av 
Ulricehamns största evenemang. Som partner får ni också 
möjlighet att medverka i vårt företagsnätverk C/O World 
Cup Ulricehamn, delta i Företagsstafetten med möjlighet  
till friskvårdsaktiviteter och naturligtvis bjuda medarbetarna  
på en oförglömlig upplevelse i samband med tävlingarna 
den 16-17 januari. Oavsett om det är på VIP-läktaren eller 
utmed spåret i skogen. Du har också möjlighet att visa upp 
era karriärmöjligheter för publiken som passerar genom 
vårt mässområde.



NYHET

CHAMPIONS VILLAGE FÖRENAR  
SKOG, LÄKTARE OCH SERVERING
Med sprint och kortare bana komprimerar vi arenan och skapar nya ytor utmed 
spåret för att se till att den berömda Ulricehamnspubliken får plats. Årets stora 
nyhet är Champions Village som innehåller läktare utmed banan och ett  
inhägnat område med servering och ytor för mingel. Toaletter finns i närheten.

LÄKTARE UTMED SPÅRET,  
STORBILD OCH LJUD
Med läktare längs spåret kombi-
nerar vi känslan från skogen med 
närvaron inne på stadion. Här följer 
du tävlingarna direkt invid banan 
samtidigt som du hänger med i 
loppet på storbildsskärmen med vår 
eminenta stadionspeaker som guide. 
Perfekt plats för större grupper 
som vill hålla ihop och ha full service 
precis intill.

GULASCH, GLÜHWEIN  
OCH GOTT UMGÄNGE
I skogen bakom läktaren finns en 
utomhusservering och mingelytor i 
det inhägnade området. Här serve-
ras mat och dryck för ditt sällskap. 
Lunchen blir en del av upplevelsen 
och ni kan hålla ihop gruppen mellan 
loppen.

MINGEL OCH  
NYA MÖTEN
Mingelområdet i Champions Village  
är en perfekt uppsamlingsplats för  
företagsgrupper och större sällskap.  
Innan tävlingarna drar igång bjuder 
vi på kaffe och ni får tillfälle att 
nätverka med era kunder och andra 
företag på området.

FAMILJESÖNDAG I  
CHAMPIONS VILLAGE
Inför söndagens tävlingar bullar vi 
upp lite extra för de yngre åskådar-
na och deras familjer i Champions 
Village.
 
Perfekt att bjuda in till familje- 
aktivitet med personal eller kunder.
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CHAMPIONS  
VILLAGE HOST

För företag som vänder sig till 
andra företag finns möjlighet 
att agera värd och presentera 
ditt företag på området. Här 
finns möjlighet att exponera 

ert varumärke in mot området 
och möta besökarna på plats. 



FÖRETAGSSTAFETTEN

UTMANA KUNDER OCH  
KOLLEGOR I VÄRLDSCUPSPÅRET  

Fredagen den 15 januari går Företagsstafetten för tredje gången i världs-
cupspåret på Lassalyckan. Värm upp ordentligt inför helgen tillsammans 
med kunder, kollegor och konkurrenter där ni inviger världscupspåret och 
visar eliten hur det verkligen ska gå till. 

Med 70 lag till start 2019 och folkfyllda läktare blev Företagsstafetten en 
fantastisk start på helgen. Vi fortsätter att utveckla arrangemanget och 
2021 avgörs Företagsstafetten för första gången på exakt samma bana 
som världseliten gör upp på dagen efter, fyra stäckor på 1,5 km.

Missade du landslagsuttagningen är det här din chans att vara med i 
världscupspåret på riktigt!

UPPVÄRMNINGEN EFTER LOPPET
Efter stretch och dusch är det dags för Uppvärmningen, med prisut-
delning, mat och underhållning. Biljetter som inkluderar mat ingår för 
lagmedlemmar, komplettera med fler biljetter till hejarklacken.
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VÅRA BILJETTPAKET

SÄKRA DINA PLATSER INNAN DET ÄR FÖR SENT
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VIP FINISH 
Upplev tävlingarna från första parkett på vår för 
året mer rymliga ståplatsläktare vid mållinjen. Se de 
rafflande sprintuppgörelserna och avgör själv vem 
som fick till den bästa målgången. Du får också se 
taktikspelet när de kvalificerade åkarna väljer heat 
inför finalpasset. I paketet ingår kaffe, tvårätters 
lunch och pausintervjuer med kända skidprofiler i  
en lokal inomhus.

LÄKTARE – UPPLOPP 
Se världseliten slåss om segern från vår ståplats- 
läktare som sträcker sig längs upploppet. Här har du 
chansen att heja fram åkarna när spurten dras igång.

GRYTAN SPECIAL – NYHET 
Mitt i den kokande Grytan kan du uppleva tävling-
arna från en ny plats på stadion. Här finns både 
ståplatsläktare och platser precis invid spåret där du 
ser stjärnorna komma in på stadion. Samtidigt har 
du bra sikt mot mållinjen och ser det taktiska spelet 
när åkarna positionerar sig inför spurten. I det in-
hägnade området finns utomhusservering. I paketet 
ingår kaffe och sopplunch.

LÄKTARE – KURVA 
Ståplatsläktare där du kan uppleva åkarna på nära 
håll i kurvan före upploppet. Här hämtas den sista 
farten inför spurten.

CHAMPIONS VILLAGE – NYHET 
En ny ståplatsläktare med mingelområde, serve-
ring och toaletter mitt i skogen, strax efter Hannas 
Backe. Här ser du åkarna fightas utmed spåret direkt 
från läktarplats och hänger med i loppet på storbilds- 
skärmen med vår eminenta stadionspeaker som  
guide. På det inhägnade serveringsområdet kan du 
som sponsor bjuda kunder och kollegor på varm mat  
och dryck. I paketet ingår kaffe och sopplunch. 

ARENA
Med arenabiljett kan du uppleva stämningen längs 
spåret och inne vid stadion, där åkarna passerar på 
nära håll. Med den kortare sprintbanan kommer det 
bli ett riktigt tryck hela vägen.

Inspirera kunder och personal med skidåkning i världsklass. Se tävlingarna från läktarplats eller stå och heja fram dina 
favoriter längs spåret. Vi har olika lösningar och biljettpaket där du kan välja det som passar dina önskemål för helgen.
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Ulricehamns Sparbank har varit en av de största sponsorerna i World 
Cup Ulricehamns nätverk både 2017 och 2019. Det engagemang som 
världscupen i skidor skapar i Ulricehamn rimmar mycket väl med ban-
kens egna mål. 

– Världscupen är en av de största idrottshändelserna i Västsverige och 
det största återkommande evenemanget i Ulricehamn. Många av våra 
kunder finns med, både som arrangörer och åskådare, så för oss är det 
självklart att vara en del av nätverket, säger Melker Ström, vd på  
Ulricehamns Sparbank. 

Banken har en klar bild kring det här med exponering kring stadion. 

– Vi tycker att exponeringen av vårt varumärke är viktigt. Att vi syns i 
TV är inte det viktigaste men att vi syns på plats och att Ulricehamns 
Sparbank tydligt förknippas med den positiva känsla som världscupen 
ger, det spelar roll.

Läs mer om Ulricehamns Sparbanks satsning som Local Host 
på worldcupulricehamn.com

VÅRA PARTNERS BERÄTTAR

ULRICEHAMNS SPARBANK  
ENGAGERAR SIG I ENGAGEMANGET

”Det finns verkligen ett stort engagemang bland vår personal att vara med och 
jobba inför och under världscuphelgen. Hos oss, precis som hos många andra, så 

handlar det nog om en stolthet. Många aktörer gör något bra tillsammans.”
JENNY IVARSSON, MARKNADSCHEF
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SPONSORPAKET

HUR VILL DU BYGGA  
DITT PAKET?
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FOUNDER

  

GOLD

  

SILVER

  

BRONZE

Nätverksträffar 2020/2021

Arenaskylt, 2x1 m

Logotyp på sidfot: worldcupulricehamn.com

Logotyp sponsorsida: worldcupulricehamn.com

Annons skidbilaga

30 sek reklamfilm, storbildsskärmar

Möjlighet att stå som värd för nätverksträff

Biljettpaket

Rabatt på biljettköp till kunder och personal

Monteryta på Mässområdet 16–17 januari

Champions Village Host

Storlek A

4 platser

12 st VIP Finish eller 
24 st Champions Village

4 platser 2 platser 2 platser

Storlek A Storlek B

6 st VIP Finish eller 
12 st Champions Village

4 st VIP Finish eller 
8 st Champions Village

2 st VIP Finish eller 
4 st Champions Village

40% 30% 20% 10%

Tillval

Tillval Tillval

200 000 KR 50 000 KR100 000 KR 30 000 KR

  

SUPPORTER

1 plats

2 st 1 st 1 st 1 st

Tillval

2 st Läktare Upplopp 
2-dagars

10 000 KR

Tillval

företagets namn

-

-- - -

- - -

- - - -

-

-

- - -

Storlek C



Ulricehamn Ski Event AB, Idrottsgatan 8, 523 33 Ulricehamn 
worldcupulricehamn.com
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