
NORDENS STÖRSTA 
FRILUFTSFESTIVAL
OUTDOOR FESTIVAL STHLM 2023 | 26–28 MAJ, DJURGÅRDSBRUNN
CLINICS   AKTIVITETER   UTSTÄLLNINGAR   NYHETER   KURSER   FÖRELÄSNINGAR   UTEHÄNG 

FOLKFEST   ÄVENTYR   BRANSCHDAG

HÄNG MED PÅ NÅGOT STORT!



Efter 2022:s succépremiär återvänder Nordens största friluftsevent till 
Stockholm; Outdoor Festival STHLM. Den 26–28 maj 2023 slår vi upp våra 
kåtor och tänder lägerelden på Kungliga Djurgården i Stockholm för en 
branschdag följt av två dagar med utmanande, inspirerande och 
naturfrämjande friluftsaktiviteter.

Torsdag 25/5 kl.08.00 – 21.00 Installationsdag

Fredag  26/5 kl.08.00 – 17.00 Branschdag

Fredag  26/5 kl.17.00 – 20.00 Branschmingel

Lördag  27/5 kl.10.00 – 17.00 Festival

Söndag 28/5 kl.10.00 – 16.00 Festival

Outdoor Festival STHLM är ett regionalt och nationellt friluftsevenemang med 
inriktning mot ett aktivt friluftsliv på bredden – utomhusaktiviteter såsom paddling, 
cykling, vandring, och fiske kombineras med inspirerande äventyrsföreläsningar och 
clinics inom allt som hör utomhuslivet til. Målet med festivalen är att skapa en plats för 
friluftsentusiaster liksom friluftsnoviser i alla åldrar att ”prova på outdoor-aktiviteter” 
och är så också Skandinaviens ledande friluftshändelse. 

Var: Djurgårdsbrunn, Kungliga Djurgården, Stockholm
Vad: Utomhusfestival med syfte att främja ett aktivt friluftsliv för alla, oavsett 
förutsättningar
Vem: Arrangemanget riktar sig mot en bred, nationell publik inom friluftsliv; erfarna 
utövare, familjer och nybörjare.

Sista anmälningsdag: 14 april 2023

OUTDOOR FESTIVAL STHLM

HÅLLTIDER



EXEMPEL PÅ FESTIVALINNEHÅLL

Kajak- och SUP-paddling, vandring, camping, flugfiske, 
utomhusmatlagning, buschkraft, kniv- och yxskola, 
tältning, MTB, klättring, friluftsyoga, trailclinic, 
hinderbana, barnaktiviteter, äventyrsföreläsningar, 
prisutdelning, underhållning m.m.

24 Hour Meals, egen korvgrillning, fika, glass, rökt fisk 
och korv, vilt, växtbaserade alternativ, m.m.

Vandringskängor, funktionskläder, utomhuskök, 
jakttillbehör, fiskeredskap, kajaker och kanoter, 
friluftsteknik, svenska destinationer, MTB, 
långfärdsskridskor och -skidor, m.m.

UTSTÄLLARE: 

AKTIVITETER:

MÅLTIDER: 



Festivalen är inriktad på att våra partners ska nå rätt publik. Med erfarenheter från den första festivalen 
har vi ökat omfattningen i marknadsföringen. Kommunikationen genomförs i ökad grad under sex 
månader med beräknad räckvidd på 550 000 personer. Vi erbjuder sponsorskap och utställarpaket 
beroende på vilken grad av exponering, aktivering och marknadsföring våra partners vill ha. 
Ytterligare ”add-on-marknadsföring” kommer erbjudas genom vårt samarbete med Bonnier News.

HÄNG MED PÅ NÅGOT STORT!

UTSTÄLLARPAKET

PRIS: 9,600 SEK EX MOMS.

Utställningsplats innefattar en yta för eget montertält á 4x4 m

Hyra av tält med uppsättning och nedtagning mot offert

El till tältplats 10A 220V. OBS! tillkommer med 1200:-/plats

Incheckning med välkomstbrev, utställarkort, karta, program, etc.

Medverkan i Outdoor Festival STHLM’s marknadsföring

Listning i festivalprogram, app och på webb

Godsmottagning via speditör som sedan kör ut till festivalområdet

Sop- och tomemballagehantering

Bevakning dygnet runt

Invignings- och branschmingel



VÄRD
Andel i ett nyckelfärdigt regionalt/nationellt 
arrangemang med marknadsföring och exponering. 

Samordnad marknadsföring i ökad grad under 6 
månader.

Exponering av varumärke på festivalens 
landningssida.

Exponering av varumärke i NOA-appen.

Exponering i festivaltidning.

Exponering på tryckt festivalpass - arrangemangets 
program.

Listning i festivalwebb och tryckt program.

Medverkan i marknadsföring genom 
partnersamarbeten.

1 inlägg med exponering i sociala medier

Exponering på vepor, flaggor, profilkläder och 
skyltning.

Exponering i kontinuerliga inlägg på Facebook och 
Instagram.

Add-on-marketing med rabatter från Bonnier News.

Exponering i samband med händelser före 
festivalen.

Länkar från festivalens hemsida till önskad 
webbplats/online butik.

Omnämnanden genom pressmeddelanden.

Annons 1/4 sida i festivaltidning.

Nativeartikel 1 st i NOA-appen – eget redaktionellt 
material.

Utställarpaket med 32 kvm yta motsvarande 2 
platser.

PRIS: 50,000 SEK EX MOMS. (BERÄKNAT EXPONERINGS- OCH MARKNADSFÖRINGSVÄRDE 86,000 SEK)



HUVUDVÄRD

PRIS: 125,000 SEK EX MOMS. (BERÄKNAT EXPONERINGS- OCH MARKNADSFÖRINGSVÄRDE 191,000 SEK)

Andel i ett nyckelfärdigt regionalt/nationellt 
arrangemang med marknadsföring och exponering. 

Samordnad marknadsföring i ökad grad under 6 
månader.

Exponering av varumärke på festivalens 
landningssida.

Exponering av varumärke i NOA-appen.

Exponering i festivaltidning.

Exponering på tryckt festivalpass - arrangemangets 
program.

Listning i festivalwebb och tryckt program.

Medverkan i marknadsföring genom 
partnersamarbeten.

2 inlägg med exponering i sociala medier

Exponering på vepor, flaggor, profilkläder och 
skyltning.

Exponering i kontinuerliga inlägg på Facebook och 
Instagram.

Add-on-marketing med rabatter från Bonnier News.

Exponering i samband med händelser före 
festivalen.

Länkar från festivalens hemsida till önskad 
webbplats/online butik.

Omnämnanden genom pressmeddelanden.

Konsulttid 5 h för aktivering.

Annons 1/2 sida i festivaltidning.

Nativeartiklar 2 st i NOA-appen – eget redaktionellt 
material.

Utställarpaket med 64 kvm yta motsvarande 4 
platser.



Omnämnanden genom pressmeddelanden.

Konsulttid 20 h för aktivering.

Annons 1/1 sida i festivaltidning.

Native-artikel i festivaltidning 2000 tecken.

Nativeartiklar 3 st i NOA-appen med redaktionell 
text och bild.

Utställarpaket nedan med 96 kvm yta motsvarande 
6 platser.

PRIS: 250 000 SEK EX MOMS. (BERÄKNAT EXPONERINGS- OCH MARKNADSFÖRINGSVÄRDE 367,000 SEK)

Avsändare “namnsponsor” X presenter Outdoor 
Festival STHLM

Får högsta marknadsförings-/exponeringsnivå.

Andel i ett nyckelfärdigt regionalt/nationellt 
arrangemang med marknadsföring och exponering. 

Samordnad marknadsföring i ökad grad under 6 
månader.

Exponering av varumärke på festivalens 
landningssida.

Exponering av varumärke i NOA-appen.

Exponering i festivaltidning.

Exponering på tryckt festivalpass - arrangemangets 
program.

Listning i festivalwebb och tryckt program.

Medverkan i marknadsföring genom 
partnersamarbeten.

3 inlägg med exponering i sociala medier

Exponering på vepor, flaggor, profilkläder och 
skyltning.

Exponering i kontinuerliga inlägg på Facebook och 
Instagram.

Add-on-marketing med rabatter från Bonnier News.

Exponering i samband med händelser före 
festivalen.

Länkar från festivalens hemsida till önskad 
webbplats/online butik.

NAMNSPONSOR



Michael Malmborg NOA, 

Projektledare och värdskap             

michael.malmborg@nordicoutdooradventures.com

070-725 97 29

Linus Granborg NOA,

Digital                                                      

linus.granborg@nordicoutdooradventures.com

070-162 92 22

Lars Wallin NOA,

Producent och mässervice

lars.wallin@nordicoutdooradventures.com

070-535 97 28

KONTAKT


