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Skid-VM i Falun 2015 skulle bli ett 
mästerskap med nya dimensioner. Am-
bitionen var att överträffa förväntningar 
och ta världen närmare skidsporten. 
Falun2015 skulle engagera barn och 
ungdomar, kultur, näringsliv, miljö och 
skidvänner. Det skulle bli ett mäster-
skap som välkomnade alla och som 
lyfte Falun och Dalarna som region.

Ambitionerna för Falun2015 var höga, 
målen tydliga och löftena många.Skulle 
löftena infrias?

”Falun2015 ska bli ett VM som  
överträffar alla förväntningar ”

Löften från VM-ansökan 

A lifetime experience
Fantasi, kreativitet och innovation är 
ledorden för skid-VM. Falun2015 ska bli 
ett minne för livet för alla inblandade.
Far beyond skiing
Skidsporten ska nå nya nivåer. Upp-
levelsen ska nå nya dimensioner. 
All within five minutes
Tillgängligheten är central. Tävlings-
arenan och eventområdet ska ligga 
inom gångavstånd. 
A new standard
Falun2015 ska ge en helt ny upplevelse 
för besökare, tv-tittare, gäster, partners 
och VIP:s.
Bringing the world closer  
to the sport
Passiva åskådare blir aktiva besökare 
med ny teknologi och uppdaterad in-
formation via webb och sociala medier. 
Bring children to the snow
Unga ska inspireras och få sin nyfiken
het väckt. Skidsporten ska få ett 
uppsving. 
A younger and wider audience
Falun2015 ska bli en stor folkfest med 
en plats för alla. Skidåkning ska vara i 
centrum, med ny intressanta besöksob-
jekt att upptäcka runt omkring.
An opportunity for the world
Utan snö – ingen skidåkning. Falun2015 
ska vara ett miljövänligt och hållbart 
mästerskap. Frågan ska vara central och 
genomsyra hela mästerskapet. 
A catalyst for business
Företagsarenan ska vara en katalysator 
för svensk industri och samarbetspart-
ners.

Såhär blev det…

Skid-VM 2015 är över. 21 nya världs-
mästare i längdskidåkning, backhopp-
ning och nordisk kombination har 
korats. Det blev elva dagar av tävling, 
skratt, gråt, lycka och besvikelse. Elva 
dagar av folkfest, möten, underhållning 
och nya vänskaper. Med facit i hand kan 
vi konstatera att Skid-VM i Falun 2015 
blev en succé. 228 000 biljetter  
såldes och 350 000 besökare fanns på 
plats i Falun under tävlingsdagarna. Ett 
besöksantal som vida översteg vad vi 
först hade hoppats på. 

Can a promise last for five years? 
– Vi skapade en tävlingsarena där de 
aktiva och åskådarna integrerades 
på ett sätt som skapade en fantastisk 
stämning. Vår vision under hela resan 
fram mot VM var att arrangera ett mäs-
terskap som överträffade alla förvänt-
ningar. Tack vare fantastiska volontärer 
och engagerade partners känner jag att 
vi lyckades uppnå det, säger vd Sven 
von Holst.

”Redan när vi skrev på ansökan om skid-VM till Falun, hade vi en klar vision. Vi 
visste att vi aldrig skulle få skid–VM 2015 genom att arrangera ännu en skidtäv-
ling, vi måste leverera något ”bortom förväntningarna”. Hela vår kampanj och 
vårt marknadskoncept baserades på ”Beyond Skiing” en upplevelse ”beyond all 
exptectations”. Kent Lövgren, Sales & Marketing Director Falun2015.



Beyond Skiing Foundation
Beyond Skiing Foundation – de lokala 
företagen och deras roll både för täv-
lingarna och eventen runt om. 
 Utöver företagen som nämns i spon-
sorstrukturen utvecklades företagsnät-
verket Beyond Skiing Foundation.
 Här skapades ett antal mötesplatser 
inför och under VM. Genom detta regi-
onala nätverk gavs även förutsättningar 
för en regional B2B-verksamhet med 
VIP-hantering med seminarier, utställ-
ningar och merchandising. Syftet var att 
ge det regionala näringslivet en optimal 
möjlighet att delta och nyttja förutsätt-
ningarna av ett skid-VM i Dalarna.
 Många företag, organisationer och 
kommuner anslöt sig till Beyond Skiing 
Foundation för att stötta satsningen på 
skid-VM 2015. De olika sponsorsam-
arbetena var centrala för utvecklingen 
av mästerskapet. Tanken var att de 
skulle fungera som en katalysator för 
kraftsamling och tillväxt som ledde till 
bestående värden långt efter 2015.
Sponsorprogrammet delades upp i tre 
olika nivåer:

Founders utgjordes av företag och 
organisationer – grundare och asso-
cierade – som såg ett långsiktigt värde 
i ett arrangemang med dignitet som 
ett skid-VM. Därför valde de att aktivt 
medverka i utvecklingen och genomför-
andet. Dalarnas samtliga 15 kommuner 
tillsammans med 46 företag och organi-
sationer tecknade medlemsskap.

Selected Suppliers utgjordes av 
utvalda leverantörer av produkter och 
tjänster vars engagemang möjliggjorde 
uppbyggnaden av en VM-organisation 
och genomförandet av mästerskapstäv-
lingarna. Selected Suppliers bestod av 
63 medlemsföretag. 

Uppdraget
Organisationens uppdrag var att 
genomföra ett banbrytande världsmäs-
terskap som skapade framtidstro och 
bidrog till utveckling av näringsliv, idrott 
och hälsa. Evenemanget skulle präglas 
av nytänkande som tog skid-VM till en 
ny nivå.

Sales, Marketing & Events skulle:
• Skapa intresse hos media och  
partners.
• Skapa en folkfest genom attraktiva 
kringarrangemang.
• Locka en bred och ung publik. 
Evenemanget ska genomföras på ett 
nytänkande sätt som tilltalar även en 
yngre publik.
• Engagera Falubor i evenemanget.
• Öka Falun och Borlänges attraktivitet
• Stärka Dalarnas varumärke nationellt
• Stärka ”vi-känslan” och möjligheterna 
för näringslivet i Dalarna.
• Öka Dalarnas attraktion för invånare, 
företag och besökare
• Ge invånare och företagare möjlighet 
att visa upp sin kompetens

Sales, Marketing & Events 
ansvars områden

De områden som försäljnings- och 
marknadsorganisationen verkade inom 
för att uppnå målen var:

• Sponsorer och samarbetspartners, 
för att bygga starka samarbeten med 
näringslivet.
• Uppbyggnad och genomförande 
av Marknadsplanen, som skulle skapa 
efterfrågan och ekonomiska förutsätt-
ningar för ett VM ”beyond all expecta-
tions”.
• Bygga upp biljettsystem, sälja och 
hantera all biljettförsäljning – För att nå 
budget skulle vi sälja 170 000 biljetter, 
vårt mål var 200 000 sålda biljetter.
• Restaurangverksamhet och catering 
för ”a lifetime experience” genom 
VIP-restauranger, publika restauranger, 
afterski, och kiosker med mat.
• Merchandise, för att skapa samhörig-
het med evenemanget.
• En regional inramning och engage-
mang, för att skapa en stark marknads-
föring av regionen under temat ”of 
Dalarna”.
• Ett festivalområde på Lugnet med ut-
ställningar, sponsoraktiviteter, informa-
tion, barnaktiviteter, underhållning och 
kulturella aktiviteter.
• Ett festivalområde i Falu centrum, 
med kulturaktiviteter, utställningar, festi-
valtält, barn- och ungdomsaktiviteter 
och Medal Plaza.
• Ett festivalområde i Dalarna, med 
syfte att skapa aktiviteter för boende 
och besökare.
• Maskoten Bubo, utveckling av 
barnaktiviteter.
• Gästhantering och boende för  
sponsorer och partners.
• Övriga aktiviteter med utställningar, 
företagsevenemang, seminarier, kon-
serter, camping och marknader.

Sponsorstruktur
Utgångspunkten för arbetet blev den 
internationella sponsorstruktur som 
FIS (International Ski Federation) och 
EBU (European Broadcasting Union) 
tillsammans med Tridem Sports skapat:
• International Presenting Sponsor, där 
avtal tecknades med Viessmann i ett 
tidigt skede.
• Åtta internationella sponsorer, vars 
paket i huvudsak innefattades av 
TV-exponering och tydlig närvaro under 
evenemanget. Här tecknades avtal med 
Intersport, Vattenfall, Stora Enso, One 
Way, Cristall, Liqui Moly och Audi.
• Åtta nationella sponsorer, vars paket 
innefattades av aktiv medverkan men 
inte TV-exponering. Här tecknades av-
tal med ABB, Atlas Copco, Electrolux,  
Ericsson, LKAB, SAAB, SSAB och  
TeliaSonera. Målsättningen var att till-
sammans med Stora Enso och  
Vattenfall bygga en stark nationell 
partnerstruktur med stora internatio-
nellt inriktade företag inom svensk 
basindustri.
• Utöver dessa nivåer tecknades 16 
officiella leverantörsavtal med part-
ners. Företag inom denna grupp var 
Artic Cat, CCS, De Boer, Falu Energi 
& Vatten, Gevalia, iTicket, Kinnarps, 
Liski, Mediatec, Panasonic, PistenBully, 
Sharp, Spendrups, Sufag, Triona och 
Viking Sverige.

Därutöver utvecklade Falun 2015 ett 
helt nytt affärsnätverk – Beyond Skiing 
– som integrerades i sponsorstrukturen 
som en gemensam grupp.
 Totalt uppnåddes en nationellt stark 
sponsorstruktur som gjorde att vi kunde 
genomföra ett evenemang ”beyond 
all expectations”. Planen var att uppnå 
en internationell industriell grupp med 
starkt engagemang och aktiviteter 
inriktade såväl mot B2B, B2C som mot 
egen personal. 
 Vi ville också skapa ett gemensamt 
engagemang för frågor inom inno-
vation, hållbarhet och samarbete. 
Företagens engagemang, aktiviteter, 
kompetens och produkter skapade 
förutsättningarna för att vi mot tävlan-
de, ledare, media, publik, B2B-kunder 
och volontärer kunde uppnå målsätt-
ningarna.

Supporters var ett brett nätverk av fö-
retag i regionen som stödde uppbygg-
naden och genomförandet av skid-VM 
2015. Nya affärsmöjligheter skapades 
för denna sammanslutning av företag. 
Hela 340 företag blev Supporters för 
Falun2015. 

Totalt tecknades 465 medlemskap i 
Beyond Skiing Foundation. Det möj-
liggjorde en bred uppbackning från 
näringsliv, kommuner och organisatio-
ner. De spelade en stor roll, både för 
tävlingarna och alla alla övriga evene-
mang. 
 Samarbetet var en grundförutsätt-
ning för det övriga arbetet inom mark-
nad, försäljning och genomförandet av 
eventet.

Det var viktigt att varje medlemsföre-
tag i Beyond Skiing Foundation fick ut 
maximala upplevelser av samarbetet. 
Förutom en chans att profilera företa-
get mot en stor målgrupp anordnades 
seminarier och träffar inför mästerska-
pet. 

För varje företag skräddarsyddes 
möjligheter baserade på företagets 
intresse gentemot:
• Besöksnäringen, partners, sponsorer 
eller särskilda projekt.
• Det egna lokala näringslivets kunder 
& personal.
• VIP-biljetter till skid-VM och ackredi-
terade områden.
• Särskild service och egen
kontaktperson inom VM-organisatio-
nens VIP- och gästhantering.

Under resan mot VM erbjöd Beyond 
Skiing Foundation olika former av 
relationsaktiviteter där företagen 
erbjöds medverkan i bland annat:
• Seminarier och möten i samverkan 
med andra nätverksorganisationer.
• Företagarträff tillsammans med SSF 
inför världscupstarten.
• Företagarträff under världscupen.

Partnersammarbetet ledde till:
• 17 000 VIP B2B-gäster
• 9 000 personalbiljetter
• Utställningar
• Innovationspaviljongen
• CEO Summit 
• Beyond Skiing EXPO
• Budskapen nådde ut till tusentals 
anställda. Engagemang och kompetens 
tillfördes:
– Utveckling av en digital upplevelse 
med webbsajt, appar och projektet 
Ericsson Digital Experiences.
– Gratis WiFi och fiberkapacitet i områ-
det.
– Hållbarhetsfrågor som värme, el, 
avfall samt renhållning.
– Hållbarhetsfrågor inom engångsartik-
lar, sophantering, byggnation.
– Uppbyggnaden av tävlingsarenan 
med läktare, snöproduktion, pistning, 
staket m.m.
– Uppbyggnaden av Festivalområdet 
med paviljonger och utställningar.
– Restaurangverksamhet med  
leverantörer.
– Projektet Taste of Dalarna med  
lokal mat.
– Projektet Culture of Dalarna med ett 
brett kulturutbud och övriga projekt 
inom "of Dalarna".

DATA SPONSOR

BEYOND SKI INGOFFICIAL SUPPLIERSNATIONAL SPONSORS

INTERNATIONAL SPONSORSPRESENTING SPONSOR
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De grafiska riktlinjerna är ett omfattan 
de material som implementerades i 
alla delar runt mästerskapet. Det rådde 
ingen tvekan om vem som var avsända-
re i annonser, skyltning och TV-reklam. 
Den röda färgen och penseldragen 
knöt ihop hela mästerskapet. Inte bara 
i tryckt material utan även på festival-
området på Lugnet och nere i Falu 
centrum.

TV-grafik
Färgmanér och penseldrag gick igen 
även i TVgrafiken. Penseldraget ad-
derade liv, puls och rörelse till reklam-
filmer. Den röda färgen fanns med i 
minsta detalj.

Grafiska riktlinjer 
Vid utvecklandet av den grafiska iden-
titeten för Falun2015 ville reklambyrån 
United Power ta tillvara på den den uni-
ka möjlighet till kraftsamling för Dalarna 
och skidsverige som VM innebär. Det är 
en motivationsfaktor för utveckling och 
bidrar till att Dalarna uppfattas som en 
attraktiv region för boende och företag. 
Det bidrar även till att fler personer 
lockas till skidsporten.
 I de grafiska riktlinjerna hämtades 
inspiration från de skapandekrafter 
som kännetecknar Falun, Dalarna 
och Sverige – då, nu och i framtiden. 
Dalahästarna, kurbitsmålarna, rödfär-
gen, gruvorna, naturen, industrierna, 
entreprenörerna, innovationerna och 
den moderna kreativiteten. Tillväxt och 
tradition på samma gång. 

Grundstenarna i utformningen av 
det grafiska språket var:
1. Sporten
2. Dalarna med regionens kulturella 
och industriella historia
3. Falun och vårt landmärke – hopp-
backarna

Arbetet innefattade: att formatanpassa 
och anpassa digitalt. Att göra riktlinjer-
na användarvänliga och kreativa, rörliga 
och anpassade för animering, video 
och vinjetter. 
 United Power utvecklade också ty-
pografi, ordbilder, budskap, färgskalor, 
bildmanér. Bildspråket skulle bli grafiskt 
intressant, anpassat efter partnerpro-
gram och anpassat för venue dressing.
 Arbetet sammanställdes i Grafiska 
riktlinjer och fanns tidigt tillgängligt 
digitalt via www.falun2015.com. Det 
ledde till ett aktivt användande bland 
alla partners.

Penseldraget och hoppbackarna 
Penseldraget och hoppbackarna i logo-
typen representerar rörelse, energi, liv- 
och lekfullhet. Backarna är även ett känt 
landmärke och en naturlig mötesplats. 
Penseldraget öppnar upp för många 
olika användningsområden. Det knyter 
samman kommunikationen i olika medi-
er på ett personligt sätt. 

Färgerna
Den kraftfulla dalahäströda färgen 
speglar den tradition, glöd, värme 
och passion som finns i Dalarna och 
Sverige. Den himmelsblå färgen sym-
boliserar kyla och snö, luften och den 
gnistrande känsla som ska genomsyra 
skid-VM 2015. Ett mästerskap bortom 
alla förväntningar.

VM-symbolen – dalahästen
Att dalahästen och den röda färgen 
skulle få centrala roller fastställdes 
tidigt. Hästen är en välkänd symbol för 
Dalarna och Sverige. Den är uppskat-
tad, är en del av kulturarvet och kan 
därmed leva vidare, även efter arrange-
mangets genomförande. Klassisk men i 
en ny VM-tappning.
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Bubo
Bubo har varit barnens favorit sedan 
skid-VM 1993. Därför blev den natur-
ligtvis även Falun2015:s maskot. Bubo 
är en berguv, Dalarnas landskapsdjur, 
och precis som alla berguvar symbolis-
erar Bubo klokhet, kunskap och vishet. 
Tre egenskaper som kommer väl till 
pass även för idrottare. Inför Falun2015 
blev Bubo mer rörlig – mer levande. Ett 
modernare rörelsemönster, anpassat 
efter nutida teknologi. Han fick händer 
som kan hålla i skidstavar och kunde 
hoppa runt bland barnen lättare. Bubo 
fick självklart även en ny tshirt.

På de tjugotvå år som gått mellan de två 
världsmästerskapen, har Bubo förflyttat 
sig in i den digitala världen. Som ani-
meringar på storbildsskärmar har Bubo 
bidragit till stämningen på arenan och 
kunnat nå besökarna med information.

Vid vår kundundersökning B2C ansåg 

91 % att Bubo var en bra och passan-

de maskot för våra yngre besökare. 4,24 % besökte 

Buboland (12 000 personer). Av de som besökte 

Buboland ansåg 80 % att aktiviteterna var bra eller 

mycket bra , och 83 % ansåg att våra värdar var bra 

eller mycket bra. 80 % ansåg att totalintrycket vid 

besök av Buboland var bra eller mycket bra.

Merchandise
Merchandise var ytterligare ett viktigt 
försäljningsområde med en bra möjlig-
het att bygga ett starkare varumärke för 
Falun2015. Merchandise möjliggör en 
festlig inramning av arrangemang och 
blir ytterligare en faktor som håller ihop 
intrycket. Det är en viktig del i upple-
velsen av Falun2015 både internt mot 
partners, sponsorer och mot besökare. 
 Kollektionen innehöll allt ifrån jackor 
och t-shirts till nyckelband, ryggsäckar 
och vattenflaskor. 
 För att bredda möjligheterna att 
arbeta med merchandise skapades två 
separata kollektioner. Den officiella 
VM-kollektionen, där logotypen gavs 
en framträdande plats och där färgerna 
dominerades av den röda VM-färgen. 
Och Beyond Skiing-kollektion med 
kläder – där avsaknad av VM-logotypen 
möjliggjorde större kreativ frihet. Fär-
gerna i denna kollektion var blågula.

Vid vår kundundersökning B2C 

uppgav 30 % av de tillfrågade att de 

köpte en souvenir och 75 % tyckte att utbudet var 

bra eller mycket bra. 87 % upplevde personalen 

som bra eller mycket bra , medan 77 % ansåg att 

totalintrycket av försäljningen av souvenirer var 

mycket bra eller bra.

VM-låten
Musik har förmågan att väcka känslor. 
Användandet av den starka ”ljudlo-
gotypen” har varit en av framgångs-
faktorerna för marknadsarbetet inför 
VM, då den använts i både radio- och 
tv-reklam. 
 En tydlig ljudavsändare bidrar till 
varumärken. För Falun2015, blev den 
officiella VMlåten Love last forever 
synonym med evenemanget. Låten 
användes frekvent under mästerska-
pet och bidrog till stämning både för 
TV-tittare och besökare on site. Den 
har spelats i TV-vinjetter, på storbilder, 
innan konserter och har legat på den 
kommersiella radions rotationslistor. 
 Love last forever är skriven och fram-
förd av Mando Diao och bakgrunden 
för text och musik är jämlikhet, jäm-
ställdhet och gemenskap. Ett fokus på 
mer än medaljer och tävlingar. Tillbaka till 
ursprunget – tillbaka till kärleken. 
 – Vi ville skriva en låt som förmed-
lar en känsla. En känsla av kärleken 
till vintern, naturen men även mellan 
människor. Sport för människor sam-
man. Alla typer av människor. Det är 
vårt budskap i låten, berättar Gustaf 
Norén och Björn Dixgård.

VM-symbolen Dalahästen 
Dalahästen utgjorde symbol för Fa-
lun2015. Speciellt målad och färgsatt 
blev den en stark symbol för hela 
regionens skid-VM. En symbol som 
kommer att ge positiva effekter till 
Dalarna under lång tid framöver. Den 
har förmedlats via SVT:s bilder till över 
500 miljoner TV-tittare och satt Dalarna 
på kartan.

Vid vår kundundersökning B2C 

ansåg 95,3 % av de tillfrågade 

att Dalahästen var en bra eller mycket bra symbol 

för skid-VM. 

95,3 %

77 % 91%



Marknadsföring 
Marknadsföringsarbetet kring  
Falun2015 har varit omfattande – sats-
ningen enorm. Allt tog sitt avstamp 
i konceptet Beyond Skiing. Beyond 
Skiing innebär ett nytt sätt att se på 
skidsporten. Skid-VM 2015 skulle hand-
la om mer än skidåkning. 
 Ambitionen med Beyond Skiing 
var att tillsammans med Falun2015 
skapa tillväxt för hela regionen. Denna 
satsning skulle också leda till bestående 
värden långt efter 2015. Fler företag 
ska kunna vara delaktiga. Media ska 
få en större plats och det ska finnas 
något för barnen. Hela upplevelsen 
kring mästerskapet är central. Beyond 
Skiing skulle förena stora internationella 
företag och småföretag med kommuner 
och organisationer i form av Founders, 
Selected Suppliers och Supporters. Alla 
med samma mål – ett skid-VM över alla 
förväntningar.
 Kampanjarbetet drog igång tidigt. 
Vi visste att för att uppnå den effekt vi 
önskade måste vi synas och höras. För 
att sälja biljetter måste vi synas och 
höras. För att få den breda publik vi 
eftersökte måste vi synas och höras. För 
att inleda goda samarbeten med före-
tag och organisationer måste vi synas 
och höras. Vi måste helt enkelt etablera 
en närvaro i människors medvetande 
tidigt. Vi måste på ett skickligt sätt göra 
dem medvetna om att det här kommer 
att bli en folkfest som aldrig tidigare 
skådats i regionen.
 Det var en god utgångspunkt, för ef-
ter en tid var det ingen som inte kände 
igen de röda penseldragen, logotypen 
och VM-dalahästen. Det var ingen som 
inte hört VM-låten med Mando Diao. 
Kort sagt var det få som inte hade insikt 
i vad som komma skulle. 

Arbetsmodell
En övergripande marknadsplan som 
beskrev målsättningar, arbetsformer, 
organisation, budget och arbetssätt för 
hur arbetet skulle läggas upp utveckla-
des tidigt:

 Marknad ansvarar för all kommunika-
tion som direkt stöder marknads- och 
försäljningsaktiviteterna kopplade till:
• Sponsorer och partners
• Merchandise
• Catering
• Biljetter
• Event
• Intresse 
• Upplevelsen

Kvalitativa mål
Falun2015 ska kopplas till den värde-
grund som visionsdokumentet presen-
terar:
• Falun2015 ska kännetecknas av att 
evenemanget överträffar alla förvänt-
ningar, det ska vara välkomnande, inno-
vativt, professionellt och entusiastiskt.
• Falun2015 ska nyttjas som en kataly-
sator för att bygga varumärket Beyond 
Skiing samt Visit Dalarna.
• Falun2015 har ambitionen att skapa 
dynamik och tillväxt för hela regionen. 
Satsningen ska leda till bestående vär-
den långt efter 2015. 
• Falun2015 ska stärka regionens 
attraktionskraft för kommande arrange-
mang och etablera ett varumärke kopp-
lat till Beyond Skiing och Visit Dalarna.
• Beyond Skiiing och Falun2015 ska 
skapa starka symbolvärden. Bland an-
nat i form av dalahästen som utvecklas 
och som i sin tur kan kopplas samman 
med Visit Dalarna och besöksnäringen. 

Kvantitativ målsättning
Besökare: 170 000 biljetter och  
200 000 besökare. TV-tittare:  
500 miljoner.

Sponsorer & Partners
• 8 internationella sponsorer
• 8 nationella sponsorer
• Timing och Datasponsorer
• Ett 15tal Officiella leverantörer
• 400 företagsmedlemmar inom 
Beyond Skiing 

Merchandise
Försäljning med en omsättning on 
sight, till sponsorer och partners samt 
konsumenter med ca 15–20 Mkr

Catering
VIP-försäljning om totalt 10 000– 
12 000 gäster

Digital arena
• 10 000 ”Friends of Falun2015” 
• 100 000 app-nedladdningar
• 1 000 000 besökare på hemsidan

Media- och Marknadsstrategi
För att optimera försäljningen av biljet-
ter, ska vi arbeta med tre olika typer av 
media- och marknadskanaler: 

Köpta medier
För köpta medier är den primära mark-
naden Sverige och Norge. 
 I arbetet mot den norska marknaden 
valde vi att jobba med redan etable-
rade kanaler som används för bland 
annat tävlingarna i Holmenkollen. Vi 
upprättade ett säljsamarbete med Visit 
Sweden för en regional satsning från 
Lillehammer och söderut. 
 I Sverige nyttjades de nätverk och 
medier som partners i företagsstruk-
turen ger utrymme för. Skyltning, 
evenemangsexponering, engagemang 
genom företag gentemot personal, 
kunder och leverantörer och nyhets-
brev. Breda medier som lokal- och 
dagspress, kvällspress och utomhus, TV, 
radio, DR, bilagor till dagsmedia och 
facktidningar kom även att användas 
för att skapa intresse, profilera evene-
manget, skapa trafik mot webben och 
sälja biljetter.
 Digitala medier utnyttjas i syfte att 
skapa intresse och driva trafik till www.
falun2015.com.

Egna medier
Genom Beyond Skiing Foundation 
finns ett stort kontaktnät med företag 
och organisationer som kommer att 
vara viktiga ambassadörer för att sprida 
och öka intresset för evenemanget. 
”Friends of Falun2015” skapar ett brett 
stöd av ambassadörer bland människor 
som älskar skidåkning och folkfester. 

Förtjänade medier
Förtjänade medier bygger på två olika 
inriktningar: traditionella medier där 
pressmeddelanden och pressbearbet-
ning sker på de egna PR-plattformarna. 
För PR mot nya medier gäller att bear-
beta bloggare, twittrare och vloggers 
inom intressanta segment: framförallt 
inom sportsegmentet respektive nöje.

falun2015.com
Falun2015.com blev den viktigaste 
kanalen utåt – ett strategiskt beslut.
• all information ska utgå från fa-
lun2015.com.
• all biljettförsäljning ska styras till 
falun2015.com.
• all biljettförsäljning ska hanteras via 
nätet och falun2015.com.
• falun2015.com ska utgöra intern 
informationsdatabas för såväl partners, 
volontärer som den egna interna orga-
nisationen.
• falun2015.com ska inspirera och vara 
en viktig del i den totala måluppfyllelse.

Fokus låg på användarvänlighet och 
tydlighet. Det skulle vara enkelt att hitta 
det man sökte från förstasidan. Minsta 
frågetecken skulle rätas ut.
 Ambitionen var att huvuddelen av 
biljettköpen skulle genomföras här. Vi 
visste att det skulle krävas stora resurser 
för att likt tidigare VM 1993 såväl som 
efterföljande årliga World Cup tävlingar 
hantera biljettköpen på plats. För detta 
krävs noggrann planering och vetskap 
om de numerärer besökare som dagli-
gen besöker tävlingarna. 
 Falun2015 valde iTicket – ett avan-
cerat och användarvänligt biljettsystem 
online som gav alla dessa möjligheter. 
Samtidigt kunde vi utveckla samarbe-
tet med Visit Södra Dalarna och Visit 
Dalarna, avseende bokning av boende 
online och evenemangsbiljetter online, 
i samverkan med deras databaser, vilket 
även utnyttjades till Ericsson Digital 
Experience med direkta kopplingar till 
evenemangsdatabasen.

– Det nära och direkta samarbetet med United Power och 
dess personal, såväl som med flera av våra partners inom 
detta område, har definitivt inneburit ökad effektivitet, 
kostnadsbesparingar och att vi fått oerhört mycket för våra 
insatser. Det har varit en betydande del i vår måluppfyllelse, 
säger Kent Lövgren, Sales & Marketing Director Falun2015.
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KAMPANJPERIOD 1

Finplan Falun2015 
För-VM samt biljettsläpp och intressekampanj

Period 1
halvåret 1 januari 2014–30 juni 2014 
BILJETTSLÄPP, INTRESSEKAMPANJ OCH  
FÖRHANDSBOKNINGSKAMPANJEN 

Under Period 1 skulle kännedom grundläggas. Förfesten och 
För-VM och Falun2015 skulle fastna i människors medvetan-
de. Förfesten skulle vara en chans att få uppleva den nya 
VM-arenan. Feststämningen skulle genomsyra allt material. I 
februari–mars blev de första biljetterna tillgängliga. Även här 
låg fokus på feststämning och spänning. Mottagaren skulle 
känna sig direkt tilltalad och därmed vilja ta del av förfesten.

Budskap
Det är förfest och du är bjuden – gratis entre! 

Annonsmaterial förfesten
För-VM bilaga
Skyltar och affischer – infartsskyltar Falun Borlänge: ”Köp 
dina förfestbiljetter nu!” 
Affischer: ”Det är förfest – och du är bjuden!”
Eventmaterial – 1 år kvar, event PR material, Ballonger, flag-
gor, flyers samt FörVM bilaga delas ut 
Säljstödsmaterial – DR Turistbyråer
Annonsmaterial – ”Köp dina förfestbiljetter nu” osv. 
Digitalt material – ”Välkommen till förfesten!”
Banners – med länkar till Falun2015 och biljetter läggs på 
olika partners egna hemsidor:
– Kommuners plattformar
– BeyondSkiing medlemssidor 
– Skidklubbar 

Annonsmaterial biljettsläpp – ”Missa inte VM-festen, köp 
dina biljetter nu!”
Pre sale – Norsk annonskampanj ”Köp biljetter före svens-
ken”
Digitalt material/skyltar – ”Missa inte VM-festen, köp dina 
biljetter nu!”, ”Köp dina biljetter nu!”
Säljstödsmaterial – DR Turistbyråer
Mediaplan – nyhetsbrev, PR- och pressaktiviteter, print, 
För-VM-bilaga
Säljkanaler – i huvudsak från falun2015.com och visitdalarna.
se 
Tidplan v. 2–14
Kampanjmätning – OBS-mätning, nollmätning varumärke 
och försäljningsmätningar Kampanjmätningar gjordes konti-
nuerligt för att utvärdera och revidera planerna.

Kampanjplanerna och  
detaljplanerna. 
Bakom Falun2015:s succé står ett 
omfattande kampanjarbete. En välpla-
nerad och väl genomförd aktivitets-
plan. Varje delmoment planerades in 
i minsta detalj, inget och ingen skulle 
glömmas eller lämnas utanför. Fa-
lun2015 skulle bli ett VM för alla – då 
måste man nå ut till alla.
 Visionen skulle realiseras i omfatta-
de satsningar på att väcka nyfikenhet, 
kännedom och i etablering av relevans. 
Därför var det viktigt att tidigt börja 
kampanjarbetet. Utgångspunkten för 
Falun2015 blev konceptet Beyond 
Skiing – eller bortom skidåkningen. 
Fokus låg på känsla och för varje period 
trappades närvaron upp. Ännu en gång 
minutiöst genomarbetat. Arbetet dela-
des in i tre olika perioder.

Kampanjstruktur
Ett tydligt kampanjtänkande stärkte 
helheten och gjorde arbetet för både 
reklam- och säljavdelningen tydligare. 

Med den övergripande marknadspla-
nen genomfördes:
1. Grovplanering 
Därefter vidtog produktionen och me-
diavalet innefattande:
2. Finplan

Totalt handlade det om tre kampanj-
perioder:
Period 1 – halvåret 1 januari 2014–30 
juni 2014 – Biljettsläpp- och förhands-
bokningskampanjen
Period 2 – halvåret 1 juli 2014–31 de-
cember 2014, – Huvudkampanjen
Period 3 – inför Falun2015, dvs peri-
oden 1 januari 2015–1 mars 2015, – 
Upplevelsekampanjen

1. Grovplan
För varje kampanj utvecklades en 
grovplan:
1. Behov
2. Kampanjens mål och syfte
3. Produkt/Pris
4. Överskådligt mediaval och övergri-
pande budget
5. Kampanjidé presenteras

2. Finplan
För varje kampanj upprättades en fin-
plan i form av ett kampanjförslag som 
innehöll följande delar: 
1. Kampanjens mål och syfte
2. Produkt/Pris
3. Budskap
4. Kampanjens upplägg, innehåll, 
kampanjidé
5. Tidplan
6. Mediaplan
7. Produktionsplan för genomförande 
8. Budget

P
R

O
D

U
K

T
I O

N
 P

E R I O D  1

01.07.13

13 14

14 15

FÖ
RS

ÄL JN ING  PA R T NE RS  OCH  SPONSORER
 

F Ö R S Ä L J N I N G  B I L J E T T E R

F Ö R S Ä L J N I N G  M E R C H A N D I S I N G

F Ö R S Ä L J N I N G  F O O D  A N D  B E V E R
A

G
E

K A M P A N J  P E R I O D
 1

P R O D U K
T I O

N
 P

E
R

I O
D

 2

K A M P A N J  P E R I O D  2

P
R

O
D

U
K

T
I O

N
 P

E
R

I O
D

 3

K A M P A N J  P E R I O D  3

W
C14

Falun2015

KAMPANJPERIOD 2

Finplan Falun2015 
Huvudkampanj

KAMPANJPERIOD 3

Finplan Falun2015 
Upplevelsekampanj

Köp dina biljetter till VM-festen på falun2015.com

gåshud

Finplan 1

Finplan 2

Finplan 3

Missa inte VM-festen, 
köp dina biljetter nu!
Masstart, backhoppning eller stafett? Oavsett vad du föredrar att titta på, 
har det blivit hög tid att köpa biljetter för att försäkra dig om att få vara 
med och uppleva stämningen, spänningen och VM-festen på plats. 

18 FEBRUARI–1 MARS 2015

Du köper dina biljetter på falun2015.com.

Se världseliten 
göra upp! Köp 
din biljett nu!

falun2015.com
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Period 2
halvåret 1 juli 2014–31 december 2014 
HUVUDKAMPANJEN 

Nu skulle biljetter säljas. både VIP-biljetter och vanliga 
biljetter, både till publik och företag. Vidare låg fortsatt 
fokus på ökad kännedom och nyfikenhet. Det var viktigt att 
grundlägga en positiv attityd till Falun2015, lokalt, nationellt 
och i Norge. Om förfesten var central under Period 1 tog 
folkfesten över nu. Det är VM på hemmaplan, det kommer 
att bli en storslagen folkfest. Förstklassig skidåkning med ett 
av världens mest framgångsrika landslag – en massa andra 
spännande upplevelser vid sidan om. 

Budskap
Missa inte VM -festen. Säkra dina biljetter nu! 
Se världseliten göra upp. Säkra dina biljetter nu! 
Vi ligger i hårdträning. Vi tränar hårt för att du ska få uppleva 
ett skid -VM utöver det vanliga.
Fullt fokus. Startlistor ordnas, vallabodar fixas... 

Annonsmaterial – i svensk och norsk media: ”Missa inte
VM-festen!”, ”Elva dagar av snö, tävlingar och fest”. Bred 
annonsering i regional media, ett 20 tal tidningar. Viss an-
nonsering skedde även i nationella tidningar, Vinterbilagor 
i svenska medier utnyttjades för annonsering, samt en rad 
resemagasin. I norska medier annonserades det i huvudsak 
i Aftonposten samt Finansavisen. Sammantaget var det en 
stor printkampanj.
Skyltar – infartsskyltar i Falun och Borlänge, samt i stort sett 
hela regionen: ”Missa inte VM-festen!”.
Digitalt material – en stor digital kampanj med länkar och 
engagemang och banners till kommuners plattformar, försälj-
ningsställen, Beyond Skiing-medlemmar, skidklubbar:
”Missa inte VM-festen! Säkra dina biljetter nu”, ”Elva dagar 
av snö, tävlingar och fest”.
Eventmaterial – PR-material, skyltmaterial för butiker och 
restauranger samt hotell, flaggor, flyers samt program: ”Vi 
ligger i hårdträning”
Säljstödsmaterial – Säljstödsfolders till olika målgrupper: 
Turistbyråpaket, broschyrställ, foldups, broschyrer, affischer: 
”Vi ligger i hårdträning”.
TV – En bred regional kampanj – ”Missa inte VM-festen”.
Radio – regional kampanj – ”Missa inte VM-festen”.
Mediaplan – annonsering, radio, TV, nyhetsbrev, PR- och 
pressaktiviteter, print, digitala media, banners och magasin, 
med fokus på biljettköp och att få igång intresse samt köp av 
biljetter.
Säljkanaler – i huvudsak från falun2015.com och visitdalarna.se
Tidplan, v. 42–51
Kampanjmätning – genom trafik och försäljningsmätningar-

Du hittar Falun2015 här:
#falun2015
facebook.com/Falun2015
twitter.com/Falun2015
instagram.com/falun2015
youtube.com/falun2015

Köp biljetter
på falun2015.com

eller genom turistbyråerna i Dalarna.

Vi ligger i hårdträning
Vi tränar hårt för att du ska få uppleva ett skid-VM utöver det 
vanliga. Finslipar allt. Kom och var en del av skid-VM 2015, det blir 
oförglömligt! 18 februari – 1 mars 2015 är det dags.

DATA SPONSOR

BEYOND SKI INGOFFICIAL SUPPLIERS

NATIONAL SPONSORSINTERNATIONAL SPONSORSPRESENTING SPONSOR



Period 3
inför Falun2015, perioden 1 januari 2015–1 mars 2015 
UPPLEVELSEKAMPANJEN 

Upplevelsen på plats. Precis som i de två tidigare kampanj-
perioderna var det viktigt att skapa intresse runt Falun2015. 
Nu är VM på hemmaplan snart här. Det kommer att bli en 
folkfest långt bortom skidåkningen. 
 Olika försäljnings- och marknadsområden skulle skapa ett 
intresse för sponsorer och samarbetspartners, merchandise, 
food & beverages och biljettförsäljning. De skulle även stärka 
varumärket Falun och Dalarna som arrangör för kommande 
evenemang. Beyond Skiing Foundation utvecklades för att 
skapa en positiv opinion och stärka försäljning av VIP-biljetter 
under denna period. Den sista och högsta växeln lades i. 

Budskap
Missa inte VM-festen. Säkra dina biljetter nu!
Missa inte VM-festen. Var med och upplev stämningen, spän-
ningen och VM-festen på plats.

Annonsmaterial – i svensk media fokuserade vi nu både 
nationellt som regionalt. Nationellt skedde samverkan med 
Expressen, GT och Kvällsposten samt Dagens Industri, regio-
nalt med ett 20-tal media. Norsk media via samarbetet med 
Aftonposten samt Finansavisen: ”Missa inte VM-festen!”.
Skyltar – infartsskyltar i Falun och Borlänge, samt i regionen 
i stort: ”Missa inte VM-festen!”
Digitalt material – ökade insatser med partners, banner till 
kommuners plattformar, försäljningsställen, Beyond Ski-
ing-medlemmar, skidklubbar: ”Missa inte VM-festen! Säkra 
dina biljetter nu”, ”Se världseliten göra upp!”, ”Elva dagar 
av snö, tävlingar och fest”.
Säljstödsmaterial – Säljstödsfolders till olika målgrupper: 
Turistbyråpaket, butiksmaterial, restauranger, hotell. Pelare, 
tavlor, merchandise och venue dressing.
TV – En bred regional kampanj där Stockholmsområdet, 
Värmland, Närke, Uppland kompletterade den regionala 
kampanjen – ”Missa inte VM-festen”.
Radio – regional kampanj – Missa inte VM-festen.
VM Magasin – ett eget magasin distribuerades regionalt i 
150 000 ex.
Mediaplan – annonsering, radio, TV, nyhetsbrev, PR- och 
pressaktiviteter, print, digitala media, banners och maga-
sin, outdoor, event, sociala medier tillsammans med olika 
säljstödskampanjer genomfördes i ett samlat paket – med 
fokus mot biljettköp och att få tryck på intresse samt köp av 
biljetter.
Säljkanaler – i huvudsak från falun2015.com och visitdalarna.se
Tidplan vecka 2 – vecka 8
Kampanjmätning – trafik och försäljningsmätningar

Köp biljetter
till invigningen

på falun2015.com

DATA SPONSOR

BEYOND SKI INGOFFICIAL SUPPLIERSNATIONAL SPONSORS

INTERNATIONAL SPONSORSPRESENTING SPONSOR

Download the apps
Falun2015 Live Live Results

Köp biljetter
och boende

på falun2015.com

Lugnets backarena bildar inramningen till invigningen av Skid-VM. Miljön integreras i showen, 
som förmedlar är gemenskap över alla gränser.  Mando Diao kommer att spela den officiella 
VM-låten live för första gången på en utearena i samband med invigningen. Maria Zeniou 
bjuder på en akrobatisk upplevelse, Kalle Moreaus är husband, LaGaylia Frazier och Miss Li 
skapar en oförglömlig stämning. Folkfest, med tradition och nyskapande. Från folkdans till 
hitlistor. Allt som Dalarna har att erbjuda. Och ett avslutande fyrverkeri. Då börjar VM!F E B R U A R I

Biljetter till 
VM-festen

Under skid-VMs tolv dagar kommer samman lagt 21 världsmästare att koras i längdskidåk-
ning, backhoppning och nordisk kombination. Skidsport, folkfest och upplevelser ”Beyond all 
expectations”. Var med och upplev spänningen, stämningen och partyt på plats i Falun. 

Du hittar mer information och biljetter på falun2015.com

Missa inte invigningen av Falun2015! En magnifik inledning på årets största 
folkfest. En kväll full av musik, härlig stämning och överraskningar.

Invigningen den 

18

VM-party 
med Mando Diao 
23 februari – spelning & middag

Se Mando Diaos exklusiva spelning i Festivalpaviljongen! Buffé med tillbehör på våning två i 
festivaltältet efteråt. VM-partyt fortsätter sedan ända fram till 01.00 med vår DJ. Välj gärna 
ett runt bord för 10 personer, eller ett rektangulärt för 6 personer så får ni bordet för er 
själva.

För bokning och information om erbjudandet, kontakta:
janne.svedin@falun2015.com

VIP 
Gold Lounge

På andra våningen i festivalpaviljongen ligger VIP Gold Lounge. Här ingår eget bord och 
tillgång till bar, kaffe med nybakat bröd, Dalabuffér med lokalproducerade läckerheter och 
charkuterier från Siljan Chark. Ni har access till VIP A-läktaren vid längd- och backarenorna. 
Välj mellan ett runt bord för 10 personer, eller ett rektangulärt för 6 personer. VIP-parkering 
ingår.

För bokning och information om erbjudandet, kontakta:
janne.svedin@falun2015.com

Folkfesten invigs

Mando Diao

Missa inte 
VM-festen!
Var med och upplev stämningen, 
spänningen och VM-festen på plats.

gåshud

DATA SPONSOR

BEYOND SKI INGOFFICIAL SUPPLIERS

NATIONAL SPONSORS

INTERNATIONAL SPONSORSPRESENTING SPONSOR

Köp biljetter
och boende

på falun2015.com

Missa inte 
VM-festen!
Var med och upplev stämningen, 
spänningen och VM-festen på plats.

spänning

DATA SPONSOR

BEYOND SKI INGOFFICIAL SUPPLIERS

NATIONAL SPONSORS

INTERNATIONAL SPONSORSPRESENTING SPONSOR

Köp biljetter
och boende

på falun2015.com
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5-milen herrar 1 mars sågs av

ANNONSER

FALUN2015.COM

VEPOR
OUTDOOR
RADIO
VM MAGASIN

SP MATERIAL 
VM BILAGA

PR

TV 

PELARE
TAVLOR

INSTAGRAM

MÖTEN
FLAGGOR
ROLL-UPS
TWITTER

NYHETSBREV
BROSCHYRER

INFARTSSKYLTAR

SKIDBILAGOR
SÄLJTRÄFFAR

BUSSREKLAM TÅGREKLAM

TELEFONFÖRSÄLJNING

WWW LÄNKAR OCH BANNERS

SKID-VM SÅGS AV REKORDMÅNGA TV-TITTARE I  SVERIGE:

det kan givetvis vara samma personer som sett fler gånger. I genomsnitt nådde SVT ut till 8,2 % av alla TVtittare.
25 000 000

och varje sändning sågs i genomsnitt 
av 725 000 personer. 

SVT SÄNDE 
69 TIMMAR 
AV SKID-VM 

Skiathlon 21 februari sågs av

1 431 000 personer
under 80 minuters direktsändning.

Mer än 1000 printannonser i olika media, regionalt, riks och 
Norge. 5 600 TV-spots samlat regionalt i Gävle Dalarna, 
Sundsvalls, Östersunds, Uppsala, Örebro och Karlstads och 
Stockholms sändningsområden. 9 500 radiospots samlat 
regionalt och i Stockholmsområdet gällande Mix Megapol, 
NRJ och Vinyl.
Utomhusreklam med infartskyltning i flera av Dalarnas  
kommuner, stortavlor i centrala Falun.

"SVT är enormt nöjda med utfal-
let av skid-VM, både som sändande 
bolag i Sverige och som producent 
av tv-signalen för alla internationella 
bolag. Falun2015 är en produktion och 
evenemang som satt en ny standard 
för kommande arrangemang i samma 
storlek och en produkt som SVT är väl-
digt stolta över." ADDE GRANBERG – EXECUTIVE 

PRODUCENT FALUN2015

Totalt sändes Skid-VM under 854 timmar internationellt 
och som nämnas kan följande länder:
ARD  och ZDF som sände i Tyskland gjorde detta i totalt 25 
timmar, RAI i Italien sände 61 timmar, NRK i Norge sände 95 
timmar, Eurosport sände 110 timmar, SVT sände 69 timmar. 
Tidigare skid-VM har sänts från skid-VM i Oberstdorf 2005 
med 564 timmer, Sapporo 2007 med 756 timmar, Liberec 
2009 med 673 timmar och från Oslo 2011 med 739 timmar.

Mätningarna är gjorda av MMS-Mediamätning i Skandinavien och visar tittarsiffror.

NÅGRA EXEMPEL

15,4% av totalt antal tittare
såg tävlingarna

1 634 000 personer följde sammandrag och Vinterstudion  
kl. 14.30 i 60 minuter. Sammandrag av prisutdelningen  
kl. 21.30 sågs av 1 765 000 personer under 10 minuter  
(19 % av totalt antal TV-tittare). Den 21 februari toppas 
Tittarsiffrorna av Melodifestivalen. Skid-VM-relaterade program 
ligger på plats 2–7 och har över 6,5 timmars sändningstid.

2 667 777 personer
Totalt såg i genomsnitt

av alla TV-tittare skid-VM

Vasaloppet 8 mars sågs av 1 826 000

8,2 %
OSLO SKID-VM 2011 
(LIVE) OCH STUDIO/VINTERSTUDION

VAL DI FIEMME SKID-VM 2013
(LIVE) OCH STUDIO/VINTERSTUDION

FALUN SKID-VM 2015
(LIVE) OCH STUDIO/VINTERSTUDION

Andel av totalt antal tittare i %

Totalt såg varje TV-tittare i genomsnitt 341 
minuter på sändningarna av skid-VM i Falun.

341 TIMMAR SÄNT I BROADCAST

2011 2013 2015
57 46 69

8,2 %6,7 %6,4 %



The digital experience
Det var dags att ta sporten till en ny 
nivå. Den digitala upplevelsen av 
Falun2015 var en grundbult i mark-
nadsarbetet före, under och efter 
evenemanget. De digitala kanalernas 
möjligheter är oöverträffade avseende 
relationsskapande förmåga, tillgäng-
lighet och snabbhet. Kampanjtemat 
byggde på tanken om ett mästerskap 
"beyond skiing". Bortom alla förvänt-
ningar och på ett sätt som inte gjorts 
tidigare. Idén var att använda ny teknik; 
data och information för att skapa ett 
nytt intresse för sporten – för att nå en 
bredare och yngre publik.
 Skid-VM i Falun skulle bli ett världs-
mästerskap med nya dimensioner. 
Vi skulle överträffa alla förväntningar 
och ta världen närmare skidsporten. 
Därför utvecklade vi tillsammans med 
Ericsson, partner för den digitala 
upplevelsen, Tension Graphics, Triona 
samt United Power hemsida samt två 
officiella appar.

Falun2015.com
Falun2015.com blev den primära kanal-
en för information. Det var den viktigas-
te kanalen avseende flertalet målgrup-
per: sponsorer, media, volontärer och 
den breda allmänheten före, under och 
efter VM. Här fanns möjlighet att köpa 

biljetter. Nu när VM är summerat vet vi 
att 97 % av biljetterna såldes via www.
falun2015.com. Här fanns verktyg för 
media och partners i form av logoty-
per, bilder och grafiska riktlinjer. Här 
fanns även den sociala huben, länkar 
till boendealternativ och grundläggan-
de information om sporterna. Kanalen 
skulle vara aktuell och leverera en 
helhetsbild av VM och vad evenemang-
et hade att erbjuda. Den skulle ge de 
senaste nyheterna och skapa en dialog 
med målgrupperna.

Apparna
De två officiella apparna Falun2015 
Live Results och Falun2015 Live Are-
na gav tack vare innovativ teknik både 
besökare och TV-tittare unika upplevel-
ser under VM. 

Falun2015 Live Results
Falun2015 Live Results är appen som 
riktades till VM-besökaren. Fördjupad 
information och resultat från tävling-
arna. Kartor över arenan, staden och 
regionen. Evenemang, sevärdheter och 
service. Trafikinformation och kollek-
tivtrafikplanering. Möjligheten att följa 
alla lopp i realtid, med mellantider 
och rörliga visualiseringar av den egna 
favoriten. Appen är gjordes i samarbete 
med Triona och United Power.

Vid vår kundundersökning B2C upp-

gav 32 % att de laddade ned Falun

2015 Live Results. 79% upplevde nyttan av 

appen som bra eller mycket bra. 78 % uppgav att 

totalupplevelsen av appen var mycket bra eller bra. 

Vid vår kundundersökning B2B upp-

gav 32 % att de laddade ned Falun 

2015 Live Results och 89 % upplevde nyttan av 

appen som bra eller mycket bra. 87 % uppgav att 

totalupplevelsen av appen var mycket bra eller bra.

Falun2015 Live Arena 
Falun2015 Live Arena tog världen till 
Falun. Appen bygger på innovativ 
3D-teknologi och är fulladdad med 
interaktiva funktioner och unikt innehåll. 
VM:s tre ”arenor” (Lugnet längdsta-
dion, Lugnet Backstadion och Medal 
Plaza) visualiseras i en spelliknande 
3D-miljö. Med direktaccess till liveka-
meror i spåret, i backstadion och på 

Sociala medier
Sociala medier var en självklar del 
av VM. Falun2015 fanns närvarande 
på Facebook, Instagram Twitter och 
YouTube. Det var här engagemang 
skulle väckas. Vi kunde på smidiga sätt 
aktivera besökare på plats. Kommuni-
kationen skulle inte bara innehålla prak-
tisk information utan även vara lättsam 
och interaktiv genom att föra en dialog 
med både fans, aktiva och andra. Vik-
tigt var att innehållet var engagerande. 
Det skulle bidra till följarnas vardag och 
få dem att vilja uppleva Falun2015 på 
plats. 
 Digitala kampanjer genomfördes. 
På så sätt blev följare medskapare av 
innehåll och fick möjlighet att visa sitt 
engagemang för sporten och för skid-
VM. Man kunde dela med sig av häls-
ningar till skidlandslaget och berätta 
vad man älskar med skidåkning genom 
att kommentera på filmer. Kampanjerna 
blev succéer med 1 500 hälsningar. 
 I sociala medier delade man också 
med sig av bilder och refererade live 
från tävlingar. Många använde sociala 
medier för att ställa frågor och och få 
hjälp med olika saker. Andra ville bara 
dela med sig av känslor inför evene-
manget och tävlingarna.
 Vi delade även Nyhetsbrev och 
 satsade stort på vår egna webb 
 falun2015.com.

festivalpaviljongens scen kunde TV-tit-
taren själv välja kompletterade bilder 
utifrån en realtidvisualisering av åkarens 
färd i spåret. Dessutom finns filmer och 
flertalet 3Dupplevelser i miljön.
Appen är gjord i samarbete med 
 Tension Graphics och United Power.

Vid vår kundundersökning B2C upp-

gav 44 % att de laddade ned Falun

2015 Live Arena och 71% upplevde nyttan av ap-

pen som bra eller mycket bra. 73 % uppgav att

totalupplevelsen av appen var mycket bra eller bra. 

Vid vår kundundersökning B2B 

uppgav 44 % att de laddade ned 

vår app Falun 2015 Live Arena och 77 % upplevde 

nyttan av appen som bra eller mycket bra. 80 % 

uppgav att totalupplevelsen av appen var mycket 

bra eller bra.

Över hela perioden hade apparna 770 
000 besökare. I snitt stannade besöka-
ren i Live Arena under 7 minuter och 
besökaren i Live Results under 3 minu-
ter. Rörligt Live-innehåll dominerade 
användandet i Live Arena medan, ny-
heter, schema och medaljligan toppar 
listan över klick i Live Results. Dagligen 
var 27 000 användare från 167 länder 
aktiva. 2 000 timmar sändning av rörligt 
material och 7 200 000 MB datahante-
ring.

Free WiFi
En annan viktig del av den digitala 
upplevelsen var självklart en uppkopp-
lad VM-upplevelse för alla besökare på 
tävlingsarenan. I ett samarbete med 
Telia förstärktes det fasta och mobila 
3G och 4G-nätet. Free WiFi fanns på 
Lugnets Skidstadion och på publiktäta 
platser i centrala Falun. 
 Tack vare Telia som telecompartner 
och Falu Energi & Vattens infrastruktur 
av fiber och WiFi i Falun och på Lugnet 
möjliggjordes en storsatsning på den 
digitala upplevelsen för alla besökare.

Satsningen innebar att:
• 200 000 besökare och 700 skidåkare 
från 57 nationer kunde dela sin upple-
velse på plats.
• temporära nätlösningar kunde erbju-
das för arrangör och media.
• en halv miljard TV-tittare runtom i värl-
den kunde följa skid-VM från TV-soffan 
samtidigt som man via apparna kunde 
välja information som komplement till 
TV-tittandet.
• 1200 medierepresentanter kunde 
liverapportera och skicka bilder.

78 %

87 %

73 %

80 %

Totalt blev apparna nedladdade 

200 000 
gånger (iOS, android och som mobile webb).



Facebook
Facebook blev kanalen med störst 
räckvidd, vi ökade med hela 9 850 
följare under mästerskapet. Svenska 
framgångar gav mest spridning bland 
följarna. En viktig ingrediens för stor 
räckvidd var bilder av hög kvalitet och 
bilder som lades upp snabbt efter 
målgång. 

Instagram
På Instagram kunde man följa mäster-
skapet i bilder och filmer. Här lades täv-
lingsbilder, behind the scenes–bilder, 
publikbilder, tävlingar och kringarrang-
emang ut. Under #falun2015 delade 
alla med sig av sitt eget VM i bilder. 
Sportbilder lockade flest likes och vi 
ökade från 3 000 följare till 10 300 
 följare under mästerskapet.

Twitter
Twitter är ett snabbt flöde och därför 
var vi inte lika begränsade i antalet in-
lägg som i andra sociala medier. Därför 
publicerades allt som redaktionen pro-
ducerade i form av artiklar, videofilmer 
och foton. Unikt för Twitter var att vi 
“live-refererade” alla tävlingar. Antalet 
följare på Twitter dubblades under 
mästerskapet och tweets med bilder 
var mest populära. Det var stor aktivitet 
på hashtag #falun2015.
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Samlat resultat digital arena Falun2015.com 1 september 2012 – 10 mars 2015

Unika besök: 1 929 490
Sidvisningar: 7 257 599 Sidor/session: 2,05

3 533 918

68%
av besöken

kom från Sverige

Jämförelse Falun2015 och val di fiemme 2013: (3 dagar innan mästerskap – 1 dag efter mästerskap)

Val di Fiemme 2013 17/2 - 4/3 2013 Besök: 462 358 Unika besökare: 306 023 Bästa dag, besök: 46 693

Falun2015 15/2 - 1/3 2015 Besök: 2 074 196 Unika besökare: 1 165 959 Bästa dag, besök: 191 272

Gen sessionslängd 00:01:45 Startsidan mest besökta sidan, tätt följt av program.

Besök

Finland 3,69 %

Tyskland 2,21 % Österrike 1,27% Polen 1,16% USA 1,04% Schweiz 1% Danmark 0,85%

UK 0,68%

N Y H E T S B R E V :

Mottagare: 

37 487
Öppningsgrad: 

40 %
Länkklick: 

96 706 
sedan september 2013

Nyheten om mando diao-låten blev den mest lästa nyheten 

på falun2015.com med totalt 33 161 klick.

Av totalt 15 674 besök den dagen (16/10) var 11 941 av dessa inne på nyheten 

om VM-låten. Hela 10261 av besöken kom från sociala medier.

Inlägget på facebook-gruppen blev den med flest länk-klick någonsin med 

10 340 länkklick.  Av alla inlägg på Falun2015:s Facebook hade detta näst högst räckvidd 

och nådde 283 648 unika personer. Flest länk-klick, 10 340. Flest kommentarer, 243. 

Flest delningar, 579.
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F ÖL JA R E

Räckvidd:

8 123 446
unika personer

 under VM

Räckvidd: 2,2 miljoner
unika personer under VM

#falun2015 trendade på Twitter under VM
Bästa tweet fick 128 retweets och 

157 favoritmarkeringar

Inlägget med högst räckvidd: 300 800

 340 404 likes 
på inlägg

7238 kommentarer på inlägg

8843 delningar av inlägg

Bild med flest likes:

2979

Totalt antal bilder med volontärernas 
egna hashtag #falun2015vol: 633

Totalt antal bilder med hashtagen 

#falun2015
36 825

YouTube
211 590 vsiningar av film

er
325 470 spelade m

inuter
M

est spelade film
en: VM

-låten m
ed 

M
ando Diao, 117 650 visningar.

Vid vår kundundersökning B2C ansåg 93 % av de tillfrågade att tillgängligheten 

och smidigheten vid köpet av biljetter var bra eller mycket bra.



Ett skid-VM för alla
Alla ska kunna besöka VM. Det var en central tanke bakom utformningen av stra-
tegierna kring prissättning och val av biljettsystem för Falun2015. Målbilden var 
att det ska vara möjligt för en familj att besöka VM för en heldag inom ramen för 
600–800 kr.
 Huvuddelen av prisstrategin var att det skulle finnas valmöjligheter vilken 
tävlingsdag man önskade besöka, olika läktarmöjligheter och vilka platsönskemål 
man hade. Priset skulle också baseras på vilken som köper, dvs. alternativ för vux-
na, pensionärer, ungdom, barn, studerande och handikappade. Rabattsatser togs 
fram för resebyråer, grupper, olika typer av partners och paketerbjudanden.
 Biljettmodulen var enkelt utformad, med tydliga illustrationer och indelningar. 
Det gjorde det enkelt för besökaren att välja plats och prisklass. Denna lösning 
spelade en stor roll för mängden sålda biljetter.
 Det blev ett VM för alla och vi kan tillmäta stor del av betydelsen att det fanns 
ett biljettalternativ för alla. Läktarplatserna tog slut först – alla ville ha den bästa 
utsikten över loppen. Den maximala upplevelsen. Genom differentieringen av 
dagarna blev det även möjligt att den första tävlingsdagen, i samverkan med Falu 
Energi & Vatten, bjuda alla besökare på entrén till tävlingarna. På så sätt fick de en 
upplevelse och känsla för vad som komma skulle. Ca 8 000 besökare kom den da-
gen. Besökarna varierade stort under de olika dagarna. 44 000 personer besökte 
tävlingarna lördagen den 21/2, den första slutsålda dagen.

ANDELEN KÖP SOM GJORDES VIA FALUN2015.COM VAR:

Planen var att merparten av alla biljettköp 
skulle göras online. 

Målet var att sälja 200 000 biljetter. Slutsumman blev

228 000

97%

BIL JETTER

Köp biljetter
på falun2015.com

Evenemanget hade besök av  
många B2B-gäster:
• VIP Gold – 7 300 
• VIP BSF – 2 580 
• VIP on Track – 2 050 
• Andra – 2 300 
• SSF 2 730 
Totalt såldes ca 17 000 VIP biljetter, 
varav ca 3 000 ligger i
avtalen med FIS och EBU.

Säljkanaler 
Det blev tidigt fastställt att all bil-
jettförsäljning skulle genomföras på 
falun2015.com. Ett enkelt system, både 
för användare och försäljare. Genom 
detta knöt man ihop:
1. www.falun2015.com
2. www.visitdalarna.se + 6 underliggan-
de destinationssidor
3. kommunernas hemsidor i Dalarna 
samt Hofors
4. Turistbyråerna i Dalarna inkluderat 
deras försäljning över disk
5. Försäljningsbanner med länkar
6. Direktlänkar på alla sponsorers och 
större partners personalsidor
7. Alternativt kundsidor (typ Falu Energi 
& Vatten)
8. Skidklubbars hemsidor

Målet var att sälja 200 000 biljetter. 
Slutsumman blev 228 000 biljetter. 

– Målen nåddes tack vare den ambitiö-
sa och omfattande marknadsföringen i 
de tre kampanjperioderna. Vi fick god 
valuta för de insatser som genomfördes 
på marknadssidan, säger Kent Lövgren 
och fortsätter:
 – Totalt hade vi uppnått budgetmålet 
170 000 sålda biljetter före invigningen, 
vi hade sålt 171 700 biljetter den 18/2. 
18/2–1/3 såldes totalt ca 57 000 biljet-
ter varav enbart ca 8 000 såldes on site 
vid entréerna. Hela 97 procent av all 
försäljning genomfördes på falun2015.
com.

Allt gick som det skulle.
– Vi är fantastiskt nöjda med det 
mottagande som vi har fått. Totalt 
har det varit 281 000 besökare under 
VM-dagarna och av dessa hade vi 
nästan 20 000 barn som gick gratis på 
tävlingarna, förutom alla aktiva, ledare 
och media on site. Vi kan även glädjas 
åt att prisutdelningarna på Stora Torget 
besöktes av minst 70 000 besökare, vil-
ket ledde till att vi haft mer än 350 000 
besökare på tävlingarna och prisutdel-
ningarna. säger Kent Lövgren, Sales & 
Marketing Director Falun2015.

INVIGNING
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35 000
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Arenaupplevelsen av skid-VM började 
redan vid parkeringen. Flaggor och 
utställare kantade gångstråket från par-
keringen till entrén. Radion direktsände 
och på små scener spelades musik. 
Inne på arenan fanns stora och små 
sponsorpaviljonger, mässor, restaurang-
er och kiosker. Bubo mötte barnen i 
Buboland, VIP-gäster gick i grupp och 
läktarna fylldes med flaggor. Storbilds-
skärmarna visade dansare och speakern 
berättade om dagens tävlingar – folk-
festen var ett faktum!

City of Falun
Falun2015 skulle föra samman skid-
åkning med kulturella event, företag 
och underhållning. Beyond Skiing 
skulle föra världen närmare sporten och 
skidåkning närmare världen. Falun2015 
skulle bli ett minne för livet för besöka-
re och publik. Tack vare stora satsningar 
på helheten, på ett omfattande under-
hållningsprogram och på att erbjuda 
något för alla, blev Falun2015 en succé. 
Elva dagar av folkfest, glädje och fan-
tastiska minnen.
 Upplevelsen av skid-VM 2015 var 
mer än tävlingsarenan. Staden erbjöd 
musik, kultur och shopping och kvällar-
na dominerades av medaljceremonin 
på Stora Torget. Två stora TV-studios 
(SVT och NRK) förde bilder ut i världen. 
Scener, festivaltält, saluhall och Youth 
Park. Glädje, kärlek och fantastisk 
stämning. 

Restauranger och  
festivalpaviljonger
Något som bidrog stort till folkfesten 
var festivalpaviljongerna i centrala 
Falun och vid tävlingsarenan. Här 
kunde besökarna köpa mat och dryck, 
gå på afterski och ta del av musikun-
derhållning. Skidlopp live på storbild, 
DJ:s och coverband. Det var här och 
på Medla Plaza de stora folkfesterna 
utspelade sig. Att flertalet av restau-
rangerna i centrum hade öppnat sina 
uteserveringar gav en festlig inramning 
av centrala Falun. 

Restaurang för besökare
På tävlingsarenan fanns en 6 300 
kvadratmeter stor festivalpaviljong i två 
plan. Här kunde man avnjuta mat, dryck 
och afterski. Varje eftermiddag bjöd på 
afterski där fans från olika länder ena-
des i sång och dans. Spelningarna från 
afterskin sändes live i Appen Falun2015 
Live Arena. Det blev en folkfest över 
hela världen, varje dag under VM.

Vid vår kundundersökning B2C 

uppgav 21,01 % att de besökte 

Festivalpaviljongen (59 100 personer). Av de som 

åt ansåg 67 % att maten var mycket bra eller bra, 

och 80 % upplevde personalen som bra eller 

mycket bra. 74 % upplevde totalintrycket som bra 

eller mycket bra.

VIP-restaurang
VM:s VIP-gäster hade sina bord på den 
andra våningen i Festivalpaviljong-
en. De möttes i dörren av värdar och 
värdinnor. All mat de avnjöt var tillagad 
med råvaror från Dalarna. När tävling-
arna startade hade de direktaccess till 
VIP-läktaren med fantastisk överblick 
över upplopp och arenan. 

Kundundersökning B2B VIP Gold 

och VIP Beyond Skiing restauranger-

na 91 % upplevde maten som bra eller mycket bra. 

86 % upplevde personalen som bra eller mycket 

bra. 95 % hade en totalupplevelse som var bra 

eller mycket bra.

VIP on Track
VIP on Track gav möjlighet till VIP-ar-
rangemang nära skidspåren. 5 st större 
Moskoselkåtor med inramning och 
servering av en viltbuffé samt egen 
afterski, gav ett antal företag möjlighet 
till oförglömliga kundarrangemang. 

Samtliga matgäster, 100 %, upp-

gav att maten var bra eller mycket 

bra. 84 % upplevde personalen som bra eller 

mycket bra och 100 % uppgav att totalupplevelsen 

var bra eller mycket bra.

Kiosker
På flertalet platser runt arenan fanns 
kiosker och hamburgerior. Totalt såldes 
hela 125 000 hamburgare, faluburgare 
och varmkorvar under mästerskapet.

Vid vår kundundersökning B2C upp-

gav 54,48 % att de besökte någon 

av kioskerna (153 100 personer). 59 % ansåg att 

maten var mycket bra eller bra. 87 % upplevde 

personalen som mycket bra och 83 % uppgav att 

totalintrycket var bra eller mycket bra.

 Totalt levererades mat och dryck 
under parollen "Taste of Dalarna" där 
huvuddelen av all mat och dryck som 
levererades var producerat i regionen. 
Spendrups levererade 114 000 liter 
dryck (vatten, läsk, cider, öl och vin).
 ”Vi känner oss hedrade att vara den 
officiella dryckesleverantören till skid
VM i Falun, där tuffa miljökrav var ett 
viktigt del av villkoren. Samarbetet med 
VM-organisationen har fungerat mycket 
väl och tillsammans med dem och våra 
andra samarbetspartners hittade vi 
smarta lösningar för att kunna leve-
rera vår dryck till alla involverade i tid 
och på ett miljöeffektivt sätt.” Fredrik 
 Spendrup, vd Spendrups Bryggeri AB.

Shopping
Inne på arenan fanns gott om möjlighe-
ter att shoppa. Mobiltillbehör, sportut-
rustning och merchandise. En fullstor 
Intersportbutik, 900 kvm stor, erbjöd 
VM-besökarna allt ifrån sittunderlag till 
skidor. Försäljningen av produkter ur 
det svenska skidlandslagets kurbitskol-
lektion var en succé. Möjligheten att 
köpa merchandise fanns på flertalet 
ställen runt arenan. One-way visade 
upp sitt sortiment och deltog både 
med en egen trailer och som en del av 
Intersportbutiken.

Underhållning
För de mindre barnen fanns Bubolan-
det. Här kunde de åka pulka, prova 
backhoppning och få valfri flagga 
målad på kinden. Dessutom erbjöds 
barnpassning. 

 Underhållningen på de fyra storbilds-
skärmarna började tidigt på dagarna 
med intervjuer, musik och dans, spon-
sorreklam och allmän information. När 
tävlingarna började följde man dem via 
storbildskärmarna och VM:s speakers 
bidrog till att stämningen var på topp.
 Varje dag levererades programmet i 
tabloidformat, gratis för alla besökare. 
Expressen hade sammanställt startlistor, 
program och höjdpunkter i ett lättill-
gängligt format. 
 Under företagsstafetten gavs företag 
möjlighet att i stafettform prova VM-ba-
nan. Samma kväll spelade Mando Diao 
i Festivalpaviljongen. 2 150 personer 
såg den kritikerrosade spelningen.

Konst och musik
Utanför tävlingsarenan i och runt 
centrum låg fokus på kultur. Ambitio-
nen var att visa upp Dalarnas kulturella 
bredd. Konst, musik och andra kultu-
ruttryck manifesterades på VM-avenyn 
och runt om i stan. Konserter i Kristine 
kyrka, musik i Kristinehallen och artister 
och underhållning på Magasinet.

Medal Plaza
På Medal Plaza, på stora torget i 
centrala Falun, utspelade sig prisut-
delningar varje dag. Man kunde också 
avnjuta förstklassig musikunderhållning 
med dalaartister och band. Som mest 
befann sig över 17 000 människor vid 
Medal Plaza.
 Totalt räknar vi med att 70 000 
människor besökte Medal Plaza och 
prisutdelningarna.
 Dagar då det var slutsålt på Lugnet 
kunde man ta del av tävlingarna på 
storbild på Medal Plaza – uppemot  
5 000 personer tog chansen under VM.

Vid vår kundundersökning B2C 

framkom att 88 % upplevde Medal 

Plaza och prisutdelningen som bra eller myck-

et bra. 67 % upplevde underhållningen innan 

prisutdelningen som bra eller mycket bra , och 86 

% upplevde totalintrycket av Medal Plaza som bra 

eller mycket bra.

Vid vår kundundersökning B2B upp-

gav 37 % att de besökte Medal Plaza 

och 91 % upplevde Medal Plaza och prisutdelning-

en som bra eller mycket bra.

Innovation Pavilion och  
Innovation we trust
Skid-VM i Falun bjöd besökaren på inn-
ovationer. De sju svenska storbolagen 
ABB, Atlas Copco, Electrolux, LKAB, 
SAAB, SSAB samt Stora Enso visade 
upp det mesta av det nyaste under 
parollen: ”Innovation we trust”.
 Ett syfte med satsningen var att möta 
framtidens medarbetare, ungdomarna. 
Att visa hur innovation och förändrings-
vilja är centrala framgångsfaktorer. Sam-
arbetet handlade också om det hållbar-
hetstänk som måste till om vi ska bevara 
vår planet för framtida generationer.

of Dalarna
Beyond Skiing ledde till flera olika 
utvecklingsprojekt under namnet ”of 
Dalarna”. Här fanns det lokala matpro-
jektet Taste of Dalarna, kulturprojektet 
Culture of Dalarna, skolprojektet Know-
ledge of Dalarna. House of Dalarna 
och Sports of Dalarna som drevs av 
Dalarnas Idrottsförbund samt Friends 
of Dalarna Falun2015, projektet för de 
privatpersoner som ville visa sitt stöd 
för Falun2015.

House of Dalarna och  
Beyond Skiing EXPO
I FaluKuriren arena, samlades lokala 
och regionala företag i Beyond Skiing 
EXPO. Här fanns möjlighet att visa  

sina produkter och tjänster och att nå 
nya och befintliga kunder. Dalarnas 
kommuner gjorde en gemensam   
satsning i House of Dalarna där det 
bästa regionen kan erbjuda visualisera-
des på ett nyskapande, kreativt och  
modernt sätt. House of Dalarna och 
Beyond Skiing EXPO uppskattades 
stort av besökarna.

Culture of Dalarna
Culture of Dalarna blev samlings-
begrepp för alla kulturinslag under 
VM-festen. I centrala Falun fanns, 
förutom lokala kulturinslag, ett antal 
specialprojekt:

Walk of Art – projiceringar och led- 
ljusinstallationer. 
Youth Park – ett myller av kreativa 
skolprojekt, UF-företag, utomhusbio, 
klättervägg, uppträdanden,   
modevisningar, musikstudios ”prova 
på”, konserter och mycket annat.
Art Park – livemålning av gigantisk 
dalahäst och kroppsmålning i glaskub. 
Graffitiväggar för allmänheten,   
lasergraffiti, DJ. 
Boutique & Gallery Street – utställ-
ningar och konst. 
Isskulpturerna – 15 stora isskulpturer 
designade av konstnärer från Dalarnas 
15 kommuner, ramade in Å-rummet och 
blev ett uppskattat besöksmål.

Övriga aktiviteter – projekt där man 
fick göra sin egen tolkning av VMlåten 
och delta i dansshower.

Vid vår kundundersökning B2C upp-

gav 48,08 % att de besökte centrala 

Falun (135 100 personer), varav 67 % upplevde 

utbudet av aktiviteter som bra eller mycket bra. 

81 % uppgav att totalupplevelsen av besöket i 

centrala Falun var bra eller mycket bra.

Vid vår kundundersökning B2B var 

det 47 % som besökte centrala 

Falun, 74 % upplevde utbudet av aktiviteter 

som bra eller mycket bra. 87 % uppgav att deras 

totalupplevelse av besöket i centrala Falun var bra 

eller mycket bra.

Taste of Dalarna
Taste of Dalarna i Saluhallen lyfte fram 
lokalt producerad mat. Att VM-besö-
kare som ortsbor skulle få möjlighet 
att provsmaka en rad lokala råvaror 
var en viktig del i projektet. Taste of 
Dalarna ska bli en plattform för fortsatt 
utveckling inom lokal mat – långt efter 
mästerskapets genomförande. 

The regional experience
Falun2015 skulle blir ett skid-VM med 
stark regional förankring. Samtliga dala-
kommuner deltog aktivt i arbetet med 
att göra VM till en succé. Kommunal 
närvaro på arenan kompletterades med 

83 %

86%

91 %

81 %

87%

74 %

95%

100 %

allt från flaggspel till en strukturerad 
satsning på internationell turism.
VM-festen för Dalarnas kommuner in-
leddes på invigningsdagen med en stor 
näringslivsträff. Vi samlade över 700 
personer från länets samtliga kommu-
ner för att betona vikten av samverkan 
och framtida satsningar på gemensam-
ma evenemang.
 Samarbetet med sponsorer och sam-
arbetspartners, medlemmar i Beyond 
Skiing, föreningar och organisationer, 
Dalarnas alla kommuner, region Dalarna 
och Länsstyrelsen blev en framgångs-
saga. Det bidrog till att vi kunde uppnå 
målen – att visa världen det bästa 
regionen kan åstadkomma.

Camp Norway
I Rättvik gjordes en satsning på att 
attrahera och skapa ett nav för norska 
besökare under VM. Festivaltält med 
underhållning, istrav och ett digert 
aktivitetsprogram fanns att tillgå.

Camp Finland
I Hofors satsade man på de finländska 
supportrarna. Man följde upp med 
finländska inslag i artistprogram och 
underhållning.

A lifetime experience
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B2C Vid vår kundundersökning B2C 
svarade 98 % att totalupplevelsen av 
besöket i Falun och vid skid-VM att 
den var bra eller mycket bra. Vidare 
svarade 75 % att totalupplevelsen av 
Falun2015 stämmer väl överens med 
betyget ”beyond all expectations”. Här 
avgav enbart 2,5 % att det inte stämde 
överens och 22,5 % angav varken bra 
eller dåligt.

B2B I övrigt framkom vid vår B2B-un-
dersökning: 98 % hade en totalupple-
velse av entréområdet och entrén som 
bra eller mycket bra.
 Vid vår B2B kundundersökning upp-
gav 98,5 % att deras totalupplevelse av 
Falun2015 var bra eller mycket bra.

85 % 
uppgav att totalupplevelsen  
stämmer väl överens med  
”beyond all expectations”.

75 %
svarade att totalupplevelsen av 
Falun2015 stämmer väl överens med 
betyget ”beyond all expectations”.



”Med vår monter i Inn-
ovationspaviljongen fick 
vi på ABB en unik chans 

att nå ut till besökarna under skid-VM. 
Här kunde våra medarbetare berätta 
för både kunder och allmänheten om 
ABB:s verksamhet samtidigt som alla 
fick testa några av våra innovationer”  
– BJÖRN SANDBERG, ABB

”Många intresserade och fascinerade 
besökare. Ett innovativt sätt att visa 
svensk industri för allmänheten.”  
– INGELA HJALMARSSON, LKAB

”Svenska kocklandslaget bjöd på 6 000 
smakprover och bevisade att hållbar 
matlagning är både effektiv och smakar 
gott! Vid rundabordssamtal samlade 
Electrolux experter för att diskutera 
innovativa, hållbara lösningar för fram-
tiden. Besökarna bidrog också med 
sina förslag - hundratals tips kom in om 
kloka sätt att bättre ta hand om maten i 
våra hem.” 
– INGRID YLLMARK, ELEXTROLUX

”Dessa veckor blev en fantastisk upp-
levelse både för oss, våra kunder och 
de studenter och andra som besökte 
paviljongen.” – LOTTA GILL, ATLAS COPCO

”Att få träffa de som vanligtvis inte 
befinner sig i vår närhet, var fantastiskt! 
Människor som ville veta mer om vår 
verksamhet, om höghållfasta stål och 
skillnaden mellan det och traditionellt 
stål, de samtalen uppskattade vi verkli-
gen.” – ANDERS SÖRMAN, SSAB

Vid vår kundundersökning B2C 

uppgav 10,92 % att de besökte Inn-

ovationspaviljongen (30 700 personer). 79 % ansåg 

att totalintrycket och servicen vid besöket var bra 

eller mycket bra.

Vid vår kundundersökning B2B 

uppgav 31 % (ca 5 270 av 17 000 

B2B gäster) att de besökte Innovationspaviljong-

en, varav 88 % ansåg utställningen vara bra eller 

mycket bra.

Audi driving experience
”Alla besökare hade chansen att få ett 
smakprov av Audi Driving Experience 
under mästerskapet. För den som ville 

prova att åka med som co-driver fanns 
Audi TT på en specialpreparerad isba-
na. Som co-driver kunde man följa med 
duktiga förare på två rafflande varv på 
isbanan. På plats fanns två certifierade 
instruktörer för Audi Driving Experience 
som instruerade och gav tips om säker 
körning i vinterväglag. 964 personer 
tog vara på möjligheten att prova på 
isbaneerfarenheten, något vi är nöjda 
med.” – NIKLAS HENNING, AUDI 

Vid vår kundundersökning B2C 

uppgav 6,79 % att de besökte 

Audi Driving Experience Paviljogen (19100 

personer).

Ericsson digital experience
”Med vårt digitala upplevelsecentrum 
på plats i Falun under skid-VM ville 
Ericsson visa hur viktig tekniken är 
och på vilket sätt den kan möjliggöra 
förändring i det uppkopplade samhället 
(Networked Society). Bland annat fick 
besökarna hjälp med att ladda ned och 
använda de två officiella VMapparna, 
vilket inte sällan blev startskottet för in-
tressanta samtal om teknikens roll i våra 
liv och om hur teknik kan förhöja upple-
velsen av en händelse genom att göra 
den mer personlig och underhållande. 
Bland besökarna fanns människor i alla 
åldrar, och många av dem blev både 
glada och imponerade när de fick veta 
mer om apparnas funktioner och den 
bakomliggande tekniken som gör det 
hela möjligt.” – CHRISTINA SANDELL, ERICSSON

Vid vår kundundersökning B2C 

uppgav 4,16 % att de besökte 

Ericsson Digital Experience Paviljongen (11 700 

personer). 

Stora Enso
”Vi satsade stort på arenaupplevelsen 
på Lugnet och passade på att visa vårt 
hållbarhets och innovationsarbete. 
Vår egen träpaviljong fungerade som 
en mötesplats där vi kunde aktivera 
besökarna och visa vår verksamhet från 
förnybara förpackningar till biomaterial 
som exempelvis pellets. Innovationspa-
viljongen var ett bra komplement där vi 
kunde visa upp högteknologisk, hållbar 
skogsindustri och framtidens innovatio-
ner baserade på förnybar skogsråvara 

för en bred publik. Satsningen på Skid-
VM kommer att leva kvar i våra och våra 
besökares minnen under lång tid.”  
– JONAS NORDLUND, STORA ENSO

Vid vår kundundersökning B2C 

uppgav 8,6 % att de besökte Stora 

Enso paviljongen (24 200 personer)

Vattenfall
”På plats under VM hade vi en pavilj-
ong som var öppen för alla besökare 
där fokus var att få och ge energi.  
 Besökarna fick energi genom att få 
gratis handvärmare, låna värmare till 
sina skor, ladda upp sina mobiltelefoner 
och dricka varm saft. De kunde också 
ge energi till sina hjältar i spåret genom 
att ta fram fina hejaplakat och tävla om 
att vara ”dagens fan”. Vi hade också 
celebra besök av gamla skidhjältar 
och vi arrangerade seminarier för ca 
100 inbjudna B2B-kunder. Dessutom 
hade vi elcyklar att låna för att ta sig 
från Lugnet till medaljceremonin i stan. 
Vi är mycket nöjda med upplägget 
under VM, vi hade så många och glada 
besök are!” – ANNIKA BRÄNNING, VATTENFALL

Vid vår kundundersökning 

uppgav B2C 18,81 % att de 

besökte Vattenfallpaviljongen (52 900 personer).

SAAB
”Viss lokal medial uppmärksamhet 
kring vår utställning av Gripen, tycktes 
bara öka intresset från besökarna på 
Arenan. Många var de som provade 
på att sitta i planet och ännu fler var 
de som fotograferade sig själva som 
piloter. Vår överflygning över arenan 
innan herrarnas stafett på fredagen, 
var en uppvisning som vi är mycket 
nöjda med. Vi känner att vi verkligen 
tog chansen att visa upp hur bred vår 
verksamhet är genom vårt deltagande i 
Innovationspaviljongen.”  
– MARIA LUNDBÄCK, SAAB AB

Vid vår kundundersökning 

B2C uppgav 25,61 % att 

de besökte Saab Gripen-paviljongen (72 000 

personer)

Telia
”Vi är både glada och stolta över att ha 
gjort det möjligt för publiken att dela 
sin upplevelse, vare sig de har följt skid-
VM från tv-soffan, i mobilen, surfplattan 
eller på plats i Falun. Under Charlotte 
Kallas guldlopp slog besökarna surf-
rekord både i Telias WiFi-nät som vi 
erbjöd gratis på plats och i mobil näten i 
hela Sverige. Förutom de förstärkningar 
vi gjorde i näten så kunde besökarna 
ladda sina mobila enheter i våra statio-
ner på plats, få hjälp och delta i tävling-
ar. Någonting som också var mycket 
uppskattat var våra smartphonevantar 
som hade strykande åtgång. Att få vara 
med när Sverige tog hem medalj efter 
medalj och uppleva stämningen på 
plats har varit fantastiskt.”  
– VERENA BERGFORS, TELIA

Vid vår kundundersökning 

B2C uppgav 10,02 % att de 

besökte Teliapaviljongen (28 200 personer).

Vid B2C-undersökningen 

uppgav 34,84 % att de använde 

Telia WiFi (98 000 personer), varav 53 % upplevde 

användandet som bra eller mycket bra. 56,6 % 

upplevde nyttan de haft av Telia WiFi som bra eller 

mycket bra. 55,4 % upplevde totalupplevelsen av 

Telia WiFi som bra eller mycket bra.

Vid vår kundundersökning B2B upp-

gav 41 % att de nyttjande Telia WiFi 

under sitt besök, 74 % upplevde användandet som 

bra eller mycket bra.

Intersportbutiken
”Intersport hade en 900 m2 stor butik 
on site. Genom denna kom man i 
direktkontakt med konsumenter samti-
digt som en affär kunde genomföras.
Vi är mycket nöjda med vår aktivering 
av vår butik på Lugnet under VM. Detta 
var fösta gången på ett event som vi 
satte upp en i stort sett identisk butik 
jämfört med våra ordinarie butiker. 
Därför fanns det en liten osäkerhet 
angående hur det skulle gå. Faktum är 
att det överträffade våra förväntningar 
gällande den respons vi fick från våra 
kunder och partners, fantastiskt kul.” 

– TOMMY ÖBERG, INTERSPORT

Vid vår kundundersökning B2C 

uppgav 47,76 % att de besökte 

Intersportbutiken (134 200 personer).
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Innovationspaviljongen visade allmän-
heten, partners och kunder hur den 
svenska innovationsindustrin har en 
gemensam värdekedja. Hur samverkan 
sker mellan svenska basindustriföretag. 
T.ex. hur malmen från urberget, genom 
LKAB och Atlas Copcos expertis och 
borrigg, tar sig hela vägen till rullskidor 
gjorda av SSABs hållfasta lättviktsstål. 
Innovationspaviljongen påvisade hur 
företagen genom en nära samverkan 
och hårda krav gemensamt tar Sverige 
till toppen av innovationsländer.
 Electrolux bjöd på mat och samtal 
kring hållbarhet. Deltagarna bidrog 
med egna tips och idéer kring hållbar-
het och mat. LKAB mötte sina besökare 
i samtal kring gruvnäringen och hur den 
utvecklats över tid. SSAB visade hur  
deras produkter präglar både vardag 
och innovation i många hem och 
industrier. Atlas Copcos borrigg utanför 
paviljongen attraherade många och 
var en klar favorit hos barnen, i mon-
tern gjordes innovation tillgängligt av 
industridesigners och hos ABB kunde 
besökaren själv prova på några av 
de innovationer som exporteras ut i 
världen. Stora Enso visade hur man 
med hjälp av ny teknik från ABB styrde 
processer i Hyltebruk direkt från Innova-
tionspaviljongen. SAAB visade upp ny 
avancerad säkerhetsteknik och visade 
hur en Sterlingmotor som drivs med 
snö fungerar.
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”Can a promise last for five years? Yes if it is made by someone you trust”
Falun ställde en rad löften i sin VM-ansökan. Dessa löften har varit målsättningar 
och ledstjärnor i allt marknadsförings- försäljnings- och evenemangsarbete.  
Det har lett till att vi glädjande kan konstatera att tack vare samverkan med  
kommunerna, regionen, näringslivet regionalt, nationellt och internationellt  
så har dessa löften infriats.

Ökad samverkan för framtiden
Den stora samverkan och samlingen av sponsorer och samarbetspartners, med-
lemmar i Beyond Skiing, Dalarnas kommuner, Region Dalarna, Länsstyrelsen samt 
föreningar och organisationer kring Falun2015 blev en framgångssaga som bidrog 
till att vi kunde visa världen det bästa vår region kan åstadkomma.
 De upplevelser som alla besökare har fått, tillsammans med de bilder och 
reportage om folkfesten som förmedlats via media, är helt magnifika och kommer 
att ge positiva effekter till Dalarna lång tid framöver. Detta har förmedlats i bilder 
till hundratals miljoner TV-tittare och satt Falun, Dalarna och Sverige på kartan och 
i folks hjärtan för all framtid.


