
ASKERSUND 
OUTDOOR 
FESTIVAL!

Ett nytt årligt event för en aktiv livsstil. 
12–14 maj 2017, Askersund 
Inbjudan!
Utställare och partners

Mässa
Prova-på-aktiviteter
Workshops
Föreläsningar
Underhållning
Tävlingar
Upplevelser

www.askersundoutdoor.se

www.askersundoutdoor.se


ETT NYTT 
MARKNADSFÖRINGSEVENT 
INOM OUTDOOR!

Askersund Outdoor 2017

ASKERSUND OUTDOOR FESTIVAL siktar på att bli ett ledande årligt event 
för människor som söker en aktiv kvalitativ livsstil utomhus. Programmet 
orienterar uteaktiviteter på bredden, t.ex inom paddling, cykling, båtliv, jakt, 
fiske, vandring, långfärdsturer, camping och närliggande rekreationsområden. 
Festivalens ”lekplats” är området kring norra Vättern där också många 
prova på-aktiviteter kommer att genomföras. Eventets mittpunkt är staden 
Askersund med mässa både ute och inne parallellt med workshops, 
föreläsningar, guidade turer, nyheter, tävlingar, underhållning och upplevelser.

Platsen för evenemanget är kanske ett av Sveriges mest optimala lägen med 
norra Vätterns storslagna och vackra natur i kombination med närheten 
till en betydande publik i södra Sverige.
Arrangemanget med naturinramningen ger utställare och partners 
exceptionella möjligheter att marknadsföra och möta besökare under 
angenäma former i sitt rätta element – ute!

Välkommen till vår första festival Askersund Outdoor 2017.



TID 
& 
PLATS

HÅLLPUNKTER
Tor 11 maj 10.00 – 21.00 – Installation av utställare
Fre 12 maj 08.00 – 12.00 – Installation av utställare forts. 
Fre 12 maj 12.00 – 12.10 – Invigning.
Fre 12 maj 12.00 – 18.00 – Outdoor Festival.
Fre 12 maj 19.00 – 22.00 – Mingelparty utställare, partners och sponsorer.
Lör 13 maj 10.00 – 17.00 – Outdoor Festival.
Lör 13 maj 19.00 – 01.00  – Outdoor Party
Sön 14 maj 11.00 – 16.00 – Outdoor Festival.

DISTANSER TILL ASKERSUND
Örebro 5 mil.  Stockholm 24 mil. Malmö 44 mil.
Jönköping 15 mil. Göteborg 26 mil. Linköping 7 mil.

MÅLGRUPPER
• Askersund Outdoor inriktar en nationellt bred publik.
• Målgruppen har eller söker en aktiv livsstil inom friluftsliv, hälsa och 
motion.
• Över tid avser konceptet att även inrikta en internationell publik.
• Företag och organisationer som vill nå ovanstående målgrupper.
• Invånarna i Askersund för en ökad livskvalitet.
• Personer som söker ökad livskvalitet genom att bo, leva och arbeta i 
området norra Vättern.  

Fredag 12 maj till söndag 14 maj 2017.
Platsen för festivalen är Askersund vid 
sjön Vätterns norra del.
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FESTIVALEN
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1. PARKERING.

2. ENTRÉ
• Information.
• Score card app för publika tävlingar.
• Utgångspunkt för guidade bussturer.

3. FORDON, HUSVAGNAR
• Husvagnar.
• Husbilar.
• Rekreationsfordon / ATV:s.
• 4W.
• Offroad.
• Släp.

4. MARIN, FRITIDSBÅTAR
• Småbåtar.
• Motorbåtar.
• Segelbåtar.
• Båtmotorer.
• Båttrailers.
• Tillbehör för sjön.
• Utgångspunkt för guidade båtturer på 

Vättern.

5. CYKEL 
• MTB. Racercykel. Cross Road bikes.
• Cykeltillbehör.
• Cykelsservice.
• Cykelkläder.
• Funktionskläder.
• Cykelkafé.
• Utgångspunkt för guidade cykelturer. 

6. HOTELLET
• Logi utställare.
• Mini-seminarier.
• Workshops.

7. PADDLING 
• Kajaker och kanoter med tillbehör. 
• Prova-på-paddling.

8. FRILUFTSLIV, SPORT - HAMNTÄLTET 
• Vandring. 
• Långfärdskridskor.
• Windsurfing. 
• Kite-surfing. 
• Fallskärm. 
• Klättring. 
• Triathlon.
• Power Walk. 
• Extreme Sports. 
• Skidor/turåkning. 
• Dykning. 
• Tält (även på Base Camp).
• Energitillskott. 
• Ryggsäckar. 
• Sovsäckar, liggunderlag, kringutrustning. 
• Friluftsföreningar – organisationer.
• Destinationer.
• Media.

9. HÅLLPLATSER FÖR RUNDTURSTÅGET

10. HAMNPLANEN
• Scen, underhållning och tävlingar.
• Bistrokåta. 

11. FRILUFTSLIV FORTS -   
       HAMNMAGASINET
• Jakt & Fiske. 
• Friluftskläder, funktionskläder, outdooor  
  fashion. 
• Kängor, skor. 
• Teknik – GPS, mobiltelefoner, appar,  
   solceller, funktions-/pulsklockor, kameror,  
   kikare.
• Media.

12. DJUR – VARMBADHUSET 
• Husdjur.
• Agility.
• Ridsport.

13. TORGPARKEN  
• Trädgård. 
• Marknad närproducerat. 

14. DET GODA UTEKÖKET – BASE CAMP
• Måltid. Frystorkat. Köksutrustning.
• Prova-på-matlagning på fältköket.
• Röka, torka, konservera. 
• Grillning, utekök.

15. ASKERSUND OUTDOOR BASE CAMP  
• Invigning av en permanent outdoor-camp  
   sker under festivalen. 
• Tältplats för camping – eget tält eller hyr 
   trä-tält, campingtält, kåtor, grupptält.
• Uthyrning av utrustning för ute-aktiviteter.
• Självhushållning och kafé. 
• Tältutställning med glamping.
• Rabatter för friluftsföreningar och   
   kundkortsklubbar.
• Utgångspunkt för guidade turer med kajak. 

16. SWEDISH OUTDOOR SUMMIT -  
      SJÖÄNGEN
• Seminarieprogram med ledande personer  
   inom äventyr. 
• Workshops.
• Mingelparty för sponsorer och utställare på     
   fredagen.

PROVA-PÅ-AKTIVITETER, T.EX:
• Paddling. 
• MTB, XC.
• Fiske.
• Lerduveskytte. 
• Klättra.
• Ribbåt-turer.
• Yoga.
• Expedition Vildmark för barnen.
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MARKNADSFÖRING 
& KOMMUNIKATION

HUVUDSAKLIGA KANALER
• Online: Web. Facebook. Instagram. YouTube. Vimeo.
• Brand Broadcasting.
• Annonser/banners på livsstilssajter/magasin.
• Utvalda mässor.
• Pressreleaser och löpande pressmeddelanden. 
• Samverkan med kundkortsklubbar.
• TV-Reklam beroende på sponsring. 
• Skyltning och affischering.
• Vepor inför och under festivalen.
• Programfolder, tävlingskort och/eller via appen.
• Informationsskyltar under festivalen.
• Informationsdisk under festivalen.
• Profilkläder.
• Onlinebokning.
• Fri entré för alla besökare genom sponsring. 

BROADCASTING ONLINE
En röd tråd i kommunikationen är webb-tv-sändningar som marknadsför 
händelsen och andra tilldragelser inför, under och efter festivalen. Avsikten 
är att skapa en levande ”story” med stor portion känsla och glimten i ögat 
som sprids vidare genom sociala medier. Dessutom får produktioner av det 
här slaget mycket lång hållbarhetstid.  

RÄCKVIDD
Askersund ligger i området kring Sveriges demografiska mittpunkt 
vilket innebär ett mycket stort upptagningsområde som täcker 85,3 % av 
befolkningen. 
• Täckning södra Sverige är drygt 8,4 miljoner personer.
• Uppskattad räckvidd 359 000 personer.
• Beräknat antal besökare 10 000 personer.
• Beräknat antal deltagare prova-på-aktiviteter 1000 personer.

Kommunikation av Askersund 
Outdoor sker redan under 2016 
& ökar stegvis inför festivalen.
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UTSTÄLLARE 
& 
PARTNERS
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UTSTÄLLARE UTOMHUS
Behovet av utställningsyta utomhus varierar 
mellan olika utställare. Därför sker prissättningen 
på individuell basis med utgångspunkt från ett 
grundpris. I paketet ingår:
• Utställningsplats.
• El 10A 220 V ingår.
• Medverkan i Askersund Outdoors marknadsföring.
• Listning i festivalprogram samt webb. 
• Godsmottagning.
• Tomemballagehantering. 
• Bevakning.
• Rabatt på annonsplats i festival program och 
hemsida.
• 2 biljetter till mingelparty.
• Rabatt på logi.
   Pris från 4900:- exklusive moms.

UTSTÄLLARE INOMHUS/TÄLT 
Utställare som behöver tak över huvudet får ett 
grundpaket med följande:
• Monteryta från 2,5 x 2,5 m och uppåt. 
• Monterbord på 80 x 240 och el 10A 220 V ingår.

• Medverkan i Askersund Outdoors marknadsföring.
• Listning i festivalprogram samt webb. 
• Godsmottagning.
• Tomemballagehantering. 
• Bevakning.
• Rabatt på annonsplats i festival program och  
   hemsida.
• 2 biljetter till mingelparty.
• Rabatt på logi.
   Pris från 6200:- exklusive moms.

PARTNERSKAP
Företag och organisationer som vill använda 
Askersund Outdoor:s marknadsföringsplattform 
i en större omfattning finns specialanpassade 
värdskap för varje partner. Partnerpaketen delas in 
i huvudvärd, titelsponsor, värdar, huvudpartners och 
partners. I paketen ingår t.ex:
• Exponering av varumärke på hemsida.
• Exponering av varumärke i annonser.
• Exponering av varumärke i samband Brand            
   Broadcasting.
• Enskilda videoreportage av produkter etc. Brand 

Broadcasting (huvudvärd).
• Exponering av varumärke i TV-reklam 
– beroende på sponsring.
• Exponering av varumärke i samband med olika  
   händelser/möten före festivalen.
• Exponering i programfolder.
• Gratis annonsplats i programfolder.
• Exponering av varumärke på vepor, skyltning och  
   affischer.
• Exponering av varumärke på profilkläder   
   (huvudvärd).
• Möjlighet till event i eventet (huvudvärd).
• Utställarpaket.
• Listning i festivalprogram samt webb. 
• Rabatt på utökad annonsplats i festival program  
   och hemsida.
• Biljetter till mingelparty.
• Rabatt på logi.
   Enskild prissättning med varje värd.

Kommunikation av Askersund 
Outdoor sker redan under 2016 
& ökar stegvis inför festivalen.



BOKNING 
& 
INFORMATION

LOGI
Best Western Hotell Norra Vättern erbjuder utställare och sponsorer 
subventionerade logipriser. Telefon 0583-120 10, uppge att ni är utställare 
på Askersund Outdoor.

OBS! Vi rekommenderar utställare och sponsorer att boka rum i god tid.

 PRODUKTION

     
    

Bokning Askersund Outdoor  
– klicka här >>>.  

Partnerskap! Kontakta oss på  
partner@askersundoutdoor.se 

Besök www.askersundoutdoor.se 
eller post@askersundoutdoor.se för 
mer information.
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/ www.missionpossible.se

www.missionpossible.se
www.askersundoutdoor.se

