MARKNADSPAKET
CURLING WORLD CUP 2019
JÖNKÖPING 30 JANUARI - 3 FEBRUARI

CURLING WORLD CUP
Världens bästa curlare kommer till Jönköping och tävlar om totalt 1,5 miljoner i prispengar
– ett unikt tillfälle att se idrott på högsta nivå i en av världens mest jämlika sporter.
Sverige och Jönköping arrangerar den tredje deltävlingen i nystartade Curling World Cup
30 januari-3 februari 2019. Sverige representeras av bl.a OS-lagen Hasselborg och Edin.
Turneringen i Jönköping är den sista deltävlingen innan finalen i Beijing (Kina) den 6-12 maj.

ARENA OCH SPELSCHEMA
Curling World Cup spelas i Jönköpings Curlinghall – nyligen utsedd till Sveriges ”National Curling
Arena”. En fantastisk curlingarena som kommer att erbjuda spelförhållanden i toppklass.
Curling World Cup spelas i tre klasser, samma som de tre Olympiska curling-disciplinerna:
Damer, Herrar och Mixed Dubbel. Under fyra dagar spelar man 15 grundomgångar med 4-5
matcher varje spelpass. Minst ETT svenskt lag spelar varje omgång. Dag fem är finaldag, då
spelar man en final per matchpass. Detaljerat Spelschema släpps, senast den 21 december, efter
den andra deltävlingen i Omaha, USA.

EXPONERING I TV
OCH MEDIA
Curling World Cup har en stor global
exponering med TV-sändningar i bl.a Kina,
Europa, USA och Kanada. Sändande bolag
(prel.): Sverige: Sportkanalen TV4/CMore.
Kina: CCTV 5+. Europa: World Curling TV
(YouTube) samt Olympic Channel.
Kanada: TSN. USA: NBC Olympic Channel.

MARKNADSPAKET CURLING WORLD CUP
Nu startar vi försäljningen av våra marknadspaket som innehåller olika grad av exponering
och unika VIP-möjligheter, färdigpaketerade i storlek Small till XXL.

Small

Medium

Large*

XXL**

10.000 kr
+ moms

20.000 kr
+ moms

50.000 kr
+ moms

200.000 kr
+ moms

2 VIP-platser
(1/2 dag)

5 VIP-platser
(1/2 dag)

10 VIP
(1 dag)

10 VIP
(1 dag)

Marknadspaket 1

Marknadspaket 2

Marknadspaket 3

Marknadspaket 4

Curlingevent
8 pers.

Curlingevent
16 pers.

Curlingevent
48 pers.

* I marknadspaket 3 ingår följande exponering: Marknadsplatser i arenan med isreklam,
skyltar/fondvägg, storbildsskärm, VIP-tavlan, annons i programbladet samt logotype på
hemsidan. Exponeringsyta för aktivering på plats i arenan avseende ex. broschyrställ,
Roll-up. Exklusivt värdskap under hela turneringen.
** I marknadspaket 4 ingår följande exponering: Marknadsplatser i arenan med isreklam
på alla banor, skyltar/fondvägg, Storbildsskärm, VIP-tavlan, annons i programbladet samt
marknadsplats på hemsidan. Exponeringsyta för aktivering på plats i arenan avseende ex.
broschyrställ, Roll-up. Deltagande vid invigning och prisceremoni samt exklusivt värdskap
under hela turneringen. Exponering i TV-sändningar i Sverige och Internationellt med bl.a
Billboards. Huvudpartner och branschexklusivitet.

För mer information eller bokning av ert marknadspaket, kontakta Rolf Wikström
tel. 070-777 70 75 | E-post info@bigcurling.se | www.bigcurling.se

TEAM SWEDEN – HASSELBORG OCH EDIN
Sverige har en unik särställning inom internationell curling och är rankade som nummer 1 både
för damer och herrar. Vid Curling World Cup kommer Sverige att representeras av bl.a OS-lagen
Haselborg och Edin.
OS-guldet 2018 blev det stora genombrottet för Team Hasselborg med Anna Hasselborg,
Sara McManus, Agnes Knochenhauer och Sofia Mabergs. Vid VM i North Bay, Kanada 2018
vann tjejerna dessutom ett silver och tog därmed lagets första VM-medalj. Årets säsong har
inletts strålande med bl.a två Grand Slam titlar. Aktuell placering på världsranking: 1
Team Edin med Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå och Christoffer Sundgren är
regerande världsmästare efter VM-guldet i Las Vegas 2018. Säsongen 2017-2018 kröntes
dessutom med OS-silver, det fjärde raka EM-guldet och flertalet segrar på den stora Grand
Slam-touren i Kanada. Aktuell placering på världsranking: 1
Det lag som ska representera Sverige i Mixed Dubbel avgörs via ett kval i Sundsvall den
16-18 december 2018.

För mer information eller bokning av ert marknadspaket, kontakta Rolf Wikström
tel. 070-777 70 75 | E-post info@bigcurling.se | www.bigcurling.se

