
 

 

                 

Gällivarepremiären 2017 
Den 17-19 november 2017 riktas skidsveriges blickar åter mot Hellnerstadion och den officiella svenska 
längdåkningspremiären. På startlinjen inför den högintressanta OS-säsongen finns hela det svenska landslaget 
samt en rad andra nationer som befinner sig i Gällivare för att finslipa formen inför världscuppremiären. 

Tävlingarna, som fungerar som uttagningar till det svenska världscuplaget, kommer att direktsändas i SVT under 
lördag och söndag. På plats på Hellnerstadion finns också den populära Vinterstudion som har sin 
säsongspremiär. 

                                                                              Program 

Fredag 17/11 Distanstävlingar, 5/10 km Skate 

Lördag 18/11 Distanstävlingar, 10/15 km Klassisk stil 

Söndag 19/11 Sprinttävlingar 

                                                              

Gällivarepremiären är ett utmärkt tillfälle för företag att marknadsföra sitt varumärke och sin verksamhet. 
Direktsändningen av tävlingarna i SVT garanterar exponering inför en stor tv-publik. Eller varför inte ta med dina 
kunder/samarbetspartners och upplev tävlingarna på plats. Ett VIP-område kommer att finnas på Hellnerstadion 
där vi tar hand om dig och dina gäster under tävlingarna. Det bjuds på mat och dryck och ett speciellt VIP-
program.  

 



 
 

 
 

 

 

                                                                                 Exponeringspaket 

SportEvent Gällivare Lapland erbjuder ett flertal olika exponeringspaket i samband med tävlingarna. Eftersom vi 
själva äger alla rättigheter och har kontroll över tv-produktionen kan vi garantera bra exponering för våra 
partners. Paketen har olika omfattning på exponeringen och skräddarsys i övrigt efter just dina önskemål. Kanske 
vill du disponera en egen marknadsyta på Hellnerstadion, eller få hjälp att genomföra ett kundevent. 

 

                                                                           Guldpaket - huvundsponsor 

 Exponering på 25% av reklamskyltarna på ”prime positions” vid samtliga fasta kamerapositioner. 
SportEvent Gällivare Lapland AB svarar för produktion av reklamskyltar. Utplacering av reklamskyltar sker 
i samråd med sändningsproducent för bästa möjliga exponering. 

 Exponering på varannan nummerlapp i samtliga tävlingslopp.  SportEvent Gällivare Lapland AB svarar för 
produktion och inköp av nummerlappar. 

 Exponering som huvudsponsor i all marknadskommunikation, printannonsering och webbsida, samt på 
start- och resultatlistor. 

 Tillgång till egen företagsprofilerad yta på stadionområdet för kund-/personalaktiviteter. 
 Rätt placera ut 10 beachflaggor på tävlingsområdet i samråd med SportEvent Gällivare Lapland. 
 VIP-paket med 10 entrébiljetter som ger tillträde till VIP-område. 
 Rättighet att nyttja arrangemangets logotyp i den egna marknadsföringen. 

 
Pris: 250.000 kronor  
 
                                                           Silverpaket – startsponsor 

 Exklusiv ensamrätt till exponering på reklampelare vid starten som är fast kameraposition under samtliga 
tävlingslopp. 

 Exponering på 4 x 8 meter reklamskylt (8 skyltar) på ”prime positions” vid 3-4 kamerapositioner i samtliga 
tävlingslopp. SportEvent Gällivare Lapland AB svarar för produktion av reklamskyltar. Utplacering av 
reklamskyltar sker i samråd med sändningsproducent för bästa möjliga exponering. 

 Exponering som silversponsor i all marknadskommunikation, printannonsering och webbsida, samt på 
start- och resultatlistor. 

 Tillgång till egen företagsprofilerad yta på stadionområdet för kund-/personalaktiviteter. 
 Rätt placera ut 5 beachflaggor på tävlingsområdet i samråd med SportEvent Gällivare Lapland. 
 VIP-paket med 8 entrébiljetter som ger tillträde till VIP-område. 
 Rättighet att nyttja arrangemangets logotyp i den egna marknadsföringen. 

               Pris: 100.000 kronor 

 

                                                                           

 



 
 

 
 

 

 

 

                                                          Bronspaket - mellantidssponsor 

 Exklusiv ensamrätt till exponering på reklampelare vid mellantidspassering som är fast kameraposition 
under samtliga distanslopp. 

 Exponering på 3 x 8 meter reklamskylt (6 skyltar) på ”prime positions” vid 2-3 kamerapositioner i samtliga 
tävlingslopp. SportEvent Gällivare Lapland AB svarar för produktion av reklamskyltar. Utplacering av 
reklamskyltar sker i samråd med sändningsproducent för bästa möjliga exponering. 

 Exponering som bronssponsor i all marknadskommunikation, printannonsering och webbsida, samt på 
start- och resultatlistor. 

 Rätt placera ut 5 beachflaggor på tävlingsområdet i samråd med SportEvent Gällivare Lapland. 
 VIP-paket med 5 entrébiljetter som ger tillträde till VIP-område. 
 Rättighet att nyttja arrangemangets logotyp i den egna marknadsföringen. 

 
Pris: 60.000 kronor 
 
                                                         
                                                            
 
                                                                  Eventpartner 
 

 Exponering på 2 x 8 meter reklamskylt (4 skyltar) på ”prime positions” vid två kamerapositioner i samtliga 
tävlingslopp. SportEvent Gällivare Lapland AB svarar för produktion av reklamskyltar. Utplacering av 
reklamskyltar sker i samråd med sändningsproducent för bästa möjliga exponering. 

 Exponering som eventpartner i all marknadskommunikation, printannonsering och på webbsida, samt på 
start- och resultatlistor. 

 VIP-paket med 2 entrébiljetter som ger tillträde till VIP-område. 
 Biljettpaket med 10 ”entrémössor” som ger fritt inträde till samtliga tävlingsdagar. 
 Rättighet att nyttja arrangemangets logotyp i den egna marknadsföringen. 

               Pris: 30.000 kronor 

                                                                       

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

                                                                                      Supporterpaket 

 Exponering på 1 x 6 meter reklamskylt på skidstadion. SportEvent Gällivare Lapland AB svarar för 
produktion och utplacering av reklamskylt. 

 Exponering som eventsupporter i all marknadskommunikation, printannonsering och på webbsida. 
 Biljettpaket med 10 ”entrémössor” som ger fritt inträde samtliga tävlingsdagar. 
 Rättighet att nyttja arrangemangets logotyp i den egna marknadsföringen. 

 
Pris: 12.000 kronor ( för nyproducerad skylt tillkommer 2.000 kronor) 
 
 
Lagstadgad moms tillkommer på samtliga angivna priser 

 

                                                            

 

                                                     Välkommen som partner till Gällivarepremiären 2017! 

 

För mer information kontakta: 

Stefan Nieminen 

SportEvent Gällivare Lapland AB 

stefan.sportevent@gmail.com  

070-389 53 17 

  


