
VÄRLDSCUPEN I LÄNGDSKIDOR ÅTERVÄNDER TILL ULRICEHAMN

TILLSAMMANS SKA VI ÅTER SÄTTA  
ULRICEHAMN OCH VÄSTSVERIGE PÅ VÄRLDSKARTAN! 
Tredje gången världscupen i längdskidor kommer till Ulricehamn är det sprint på programmet. Vad passar väl bättre på 
Lassalyckan där vår egen sprintsstjärna Hanna Falk fått sin skidfostran. Nyss hemflyttad är hon mer taggad än någonsin 
att tävla 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. Hela 
världseliten längtar efter att få tävla och återvända till Ulricehamn för att göra upp i tighta dueller kvinna mot kvinna,  
man mot man, land mot land! 
Lassalyckan kommer denna gången förvandlas till en sprintarena.

* Förutsätter ett godkännande från FIS. Upplägget ej helt fastställt. Digital arenaproduktion genomförs oavsett om publik tillåts eller ej.
**Antal biljetter kvoteras utifrån antal tillåtna besökare på arenan.

  Vi ser dig som: 
- en långsiktig samarbetspartner.
- delaktig i en positiv utveckling av bygden.
- en viktig del för arrangemanget.

#STÅUPPFÖRULRICEHAMN
#STÅUPPFÖRSJUHÄRAD
#STÅUPPFÖRVÄSTSVERIGE
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Om publik tillåts: Arenaskylt, 2x1 m

Logotyp sponsorsida: worldcupulricehamn.com

NY! Digital arenaproduktion: logotype*

 NY! Digital arenaproduktion: 6-10 sek spot*

 NY! Digital arenaproduktion: företagsintervju, kund/personalevent*

 NY! Samarbete i Företagets och WCU:s sociala kanaler (före tävling)

Annons i Ulricehamns Tidnings skidbilaga

NY! Om publik tillåts: Förtur till köp av biljetter på arenan**

Om publik tillåts: Rabatt, biljettköp på arenan

  NY! Biljettbeställning via www.worldcupulricehamn.com

Om publik tillåts: P-kort, arenan (begränsat antal)

Nätverksträffar 2020/2021

Storlek A Storlek B

25 st

30% 20% 10%

50 000 KR100 000 KR 30 000 KR

  

SUPPORTER

10 000 KR

Tillval

Företaget namn

Storlek C

---

1 plats 1 plats

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Tillval --- --- ---

12 st 8 st 4 st

---

2 platser 2 platser

--- --- ---

SPONSORPAKET

HUR VILL DU VAR MED?


