


Outdoor Kids har genomförts under 5 år
på ön Borgmästreholmen i samarbete med
regionalt näringsliv. 2022 utökas evene-
manget till en turné på 6 destinationer till-
sammans med SCR Svensk Camping och
partners inom svenskt friluftsliv.

Outdoor Kids genomförs lördag till söndag med
massor av spännande äventyr, prova-på-aktiviteter,
naturupplevelser och skön samvaro för både barn
och föräldrar. Utgångspunkten för äventyren är 
Base Camp med möjligheter till övernattning och
måltider utomhus på plats

Release för Outdoor Kids presenteras 11 mars 2022
med detaljerade program och bokning av äventyren.

-

Målgrupper
* Familjer med barn i åldrar 4 – 12 år.
* Många i målgruppen är nya personer i naturen.

Äventyr för hela  
familjen

Ort & datum

18 - 19 juni Ätran, Halland

2 - 3 juli Vimmerby, Småland

9 - 10 juli Askersund, Närke

13 - 14 aug Saxnäs, Öland

20 - 21 aug Västervik, Småland

27 - 28 aug Falsterbo, Skåne

 
 

 



INFORMATION & BOKNING:
Nordic Outdoor Adventures AB

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

Värdskap
Värdar exponeras i arrangemangets marknadsförings-

förfrågan.

Associationsvärd
• Utställningsplats på varje ort
• Hög exponering i marknadsföring
• Paket med 125 dagspass

Huvudvärd
• Hög exponering i marknadsföring
• Paket med 100 dagspass

Värd
• Medium exponering i marknadsföring
• Paket med 50 dagspass

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

• Sociala medier – löpande inlägg

• Nyhetsbrev

• Webbplats

• App med program, information och inspiration

• Nativeartikel i app

• Annonsering genom regionala turistorganisatio-
ner och lokala aktörer

• Pressmeddelanden

• 
regionerna

• Beachflaggor, vepor och banners under eventet

• Profilkläder  
Företagssupporter
Företag kan medverka som supporter på turnéns 6 desti-
nationer och får därigenom tillgång till hela arrangemanget
under semestertid för medarbetare eller kunder. Förutom
anpassad exponering erbjuder vi paket med äventyrspass
där mottagarna med sina familjer själva kan välja ort och 
datum för Outdoor Kids på Ticketmaster. Vill man satsa lite
extra kan måltider ordnas på plats.


