DAGS ATT BOKA PLATS PÅ

Nordic Ski Convention 3-5 nov 2017
Nordic Ski Convention är ett nytt koncept som har sin premiär 2017. Målbilden med
konventet är att vara startskottet för de Nordiska grenarna inför varje vintersäsong. Det skall
kännetecknas av en samlad mötesplats där de nordiska skidgrenarna möts och där det
skapas stora möjligheter för aktiviteter, försäljning och exponering för utställare. I
kombination av föreläsningar, paneldebatt, utbildning, mm så blir konventet ett stort
smörgåsbord av en mängd olika inslag som attraherar en stor skidintresserad målgrupp både
i Sverige och andra länder.
Nordic Ski Convention kommer vara unikt på så sätt att sparad snö kommer garanteras så att
längdskidåkning, backhoppning samt nordisk kombination kan utövas. Inte bara för åkare
utan här kan utställare även erbjuda ”prova på aktiviteter” till besökarna.
Konventets målgrupp är allt som hör till de nordiska skidgrenarna till: spårmaskiner,
spåraggregat, snökanoner, skidlekutrustning, belysning, pannlampor, skidor, skor, stavar,
vallor, kläder, glasögon, träningsanläggningar, takboxar, energidryck, energibars,
träningsklockor, testverksamheter, personliga tränare med mera.
Platsen är välkända Lugnet i Falun. Där 4 världsmästerskap i de nordiska skidgrenarna har
genomförts och där Svenska Skidspelen World Cup avgörs varje år. Konventet kommer
utöver Världcupsarenan även husera inomhus i Jalas Arena, ett stenkast från backen och
skidspåren. Lugnet ligger nära Falu centrum med möjlighet till shopping och restauranger. I
arenans omedelbara närhet finns både hotell och stugor där man bor i direkt anslutning till
Lugnet. I toppen av hoppbacken finns Lugnets skidmuseum en unik presentation av Faluns
och Sveriges skid-VM-historia. I området finns även simhall, ishall, träningshallar och gym,
café och restauranger.
Konventet har som mål att attrahera 1000-tals besökare såväl långloppsåkare(ex.
Vasaloppsåkare), skidföreningar, anläggnings ansvariga, ledare, tränare, aktiva,
höstlovsfirare och andra tillresta besökare.
Vi ser framemot er bokning till Falun Nordic Ski Convention, mötesplatsen för ALLA
skidintresserade.
//Svenska Skidspelen, www.skidspelen.se , https://www.facebook.com/skidspelen/
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BOKA PLATS REDAN IDAG
Öppettider

Fredag 3 november – söndag 5 november 2017.
Fredag 3/11 kl 14.00-19.00
Lördag 4/11 kl 9.00-19.00
Söndag 5/11 kl 9.00-14.00
Det är ett krav att utställare har sina montrar klara och bemannade under samtliga dagars
öppettider.
Program Jalas Arean(inomhus) & underbacken hoppbacken(utomhus)

Ej klart, det kommer att erbjudas föreläsningar, paneldebatt, utbildning, etc. Återkoppling
sker succesivt när saker faller på plats.
Anmälningsavgift

Anmälningsavgift(bindande)

2500 kr

Utställare inne utan försäljning:

Utställare inomhus exkl försäljning 3x3 kvm
Utställare inomhus exkl. försäljning 3x4 kvm
Utställare inomhus exkl. försäljning 3x5 kvm

3150 kr
4200 kr
5250 kr

Utställare inne med försäljning:

Utställare inomhus inkl. försäljning 3x3 kvm
Utställare inomhus inkl. försäljning 3x4 kvm
Utställare inomhus inkl. försäljning 3x5 kvm

4950 kr
6600 kr
8250 kr

Utställare ute utan försäljning:

Utställare utomhus exkl. försäljning 3x3 kvm
Utställare utomhus exkl. försäljning 3x4 kvm
Utställare utomhus exkl. försäljning 3x5 kvm

2700 kr
3600 kr
4500 kr

Utställare ute med försäljning:

Utställare utomhus inkl. försäljning 3x3 kvm
Utställare utomhus inkl. försäljning 3x4 kvm
Utställare utomhus inkl. försäljning 3x5 kvm

4500 kr
6000 kr
7500 kr

Banderoll utomhus i skidområdet (3/11-8/12) 5 veckor 1*5 m
Banderoll utomhus i skidområdet (3/11-8/12) 5 veckor 1*10 m

5000 kr
10000 kr

Helsidesannons i conventprogramhäftet(A5 storlek)

8000 kr

135,5 x 197,5mm Filformat: tryckfärdig PDF med inbäddade typsnitt. Färgläge CMYK

Halvsidesannons i conventprogramhäftet(A5 storlek)

5000 kr

135,5 x 97mm Filformat: tryckfärdig PDF med inbäddade typsnitt. Färgläge CMYK

Produktion & ev reklamskatt tillkommer. Alla priser (exkl. moms)
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Ingår, inomhus monter

1st El 230V uttag, trådlöstnätverk och vägg mot eventuell granne.
Övriga förutsättningar
• Varje utställare erhåller 40 entrébiljetter att dela ut till sina kunder/besökare.
• Varje utställare kommer vid namn omnämnas och markeras på karta i
conventprogramhäftet. För att förstärka sin närvaro kan man köpa till annonsplats i
programhäftet som kommer att delas ut både innan och dagligen på plats.
• Möjligt finns även att köpa reklamplats typ banderoll på insidan av det röda trä staketet som
omringar skidområdet
• Vid önskan av att genomföra prova på aktiviteter på snön skicka då ett mail till
info@skidspelen.se i samband med anmälan.
• Vi bjuder på kaffe i utställarloungen.
Övrig inredning beställs och bekostas av utställaren.

Separat information skickas till anmälda.
Övrig allmän info

•

Entré till konventet kommer att tas ut med 20kr/dag eller 50 kr för alla tredagarna.
Ingen entréavgift upp till och med 16 år. Pengarna går till barn och
ungdomsidrottensutveckling av längd respektive backhoppningsverksamheten för
skidklubbarna i Föreningen Svenska Skidspelen.

Boende för utställare
För bästa pris och service görs bokning direkt till något av följande logialternativ: Observera ange
Nordic Ski Convention utställare om ni ringer
Clarion Collection Hotel Bergmästaren: reservation.falun@choice.se eller ring på 023-237017
First Hotel Grand: https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/falun/first-hotel-grand/ eller ring på
023 - 794 880
Scandic Hotel Lugnet: maila falun@scandichotels.com eller ringa på 023 669 22 13
Lugnets Camping och stugor: http://lugnetscamping.se/boka/
Kontakt
jimmy@skidspelen.se
Jimmy Birklin 070-2585275
Anmälan

Anmälningsdatum senast 8 oktober. Finns begränsat med utrymme speciellt inomhus så
principen först till kvarn gäller.
Anmälan gör Ni via länken https://magnetevent.se/Event/nordic-ski-convention-3-5-nov-201715638/
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