


Outdoor Kids Adventure Week har 
genomförts i 4 år på ön Borgmästare-
holmen i Askersund i samverkan med 
Sparbanksstiftelsen Nya tillsammans 
med Swedbank. 2021 utökas eventet 
till en turné på fyra orter tillsammans 
med partners. 

Adventure Week genomförs måndag till fre-
dag och kombinerar friluftsliv i olika former; 
camping, paddling, fiske, vandringar och 
andra äventyr med inriktning på inspiration 
och kunskaps-förhöjande aktiviteter kring 
natur och samvaro. 

Målgrupper
Familjer med barn i åldrar 4 – 12 år.

Om Outdoor Kids  
Adventure Week 

Datum & Orter
5 – 9 juli Borgmästarholmen, 
Askersund
12 – 16 juli Annonseras
19 – 23 juli Torekov, Båstad
26 – 30 juli Annonseras



INFORMATION & BOKNING:
Nordic Outdoor Adventures AB

Michael Malmborg
070-725 97 29
michael.malmborg@nordicoutdooradventures.com

Värdskap
Värdar exponeras i arrangemangets marknadsförings-
kanaler baserat på tre nivåer per ort.

Associationsvärd (Offert)
• Paketet designas efter kundens behov
• Nationell exponering i marknadsföring

Värd (25,000 SEK)
• Lokal/regional exponering i marknadsföring
• Paket med 75 dagspass
• Alternativt paket med 40 veckopass

Huvudvärd (50,000 SEK)
• Nationell exponering i marknadsföring
• Paket med 300 dagspass
• Alternativt paket med 160 veckopass

Marknadsföring
Marknadsföringsaktiviteter genomförs i ökad grad under 
2 månader innan eventen. Beräknad räckvidd över 200 
000 personer. Kommunikationsplanen innehåller bl.a:

• VIP-inbjudan och prospekt till värdar.

• Facebook – löpande inlägg.

• Instagram – löpande inlägg.

• Nyhetsbrev.

• Webbplats.

• App med program, information och inspiration.

• Exponering i samband med Ekoloppet.

• Annonsering genom regionala turistorganisatio-
ner och lokala aktörer.

• Digital programbilaga i app.

• Pressmeddelanden.

• Affischer för spridning på strategiska platser i 
regionerna.

• Beachflaggor, vepor och banners under eventet.

• Profilkläder.

Överskottet går tillbaka till 
byn!
Projektet finansieras genom försäljning av deltagar-
pass och samarbete med lokala, regionala och natio-
nella företag. En omfattande del av Outdoor Kids över-
skott går tillbaka till orten. Bidraget fastställs i samråd 
med ortens turistorganisation.


