SVERIGES STÖRSTA VINTERFESTIVAL

FÖR HELA FAMILJEN
10-11 NOVEMBER, KUNGSTRÄDGÅRDEN STOCKHOLM

SVERIGES STÖRSTA VINTERFESTIVAL!
11-12 NOVEMBER MITT I STOCKHOLM OCH FRI ENTRÉ FÖR ALLA!
Winter Show är en helg för alla som älskar aktiviteter på
vintern. Massor av vinterinspiration och med fri entré för alla
besökare. Det är här besökaren tar besluten och inspireras
inför årets vintersemester
– Visa upp varför man ska välja
just era produkter, tjänster och
destinationer. Vi arrangerar aktiviteter
under hela helgen och bjuder
besökaren på en härlig upplevelse.

KUNGSTRÄDGÅRDEN
MED TUSENTALS
BESÖKARE!
MITT I STOCKHOLM
Den perfekta platsen att möta stockholmarna
på, det är centralt och lockar många spontanbesökare. Förra året lockade vi 19 000 BESÖKARE!
Här möts besökarna av ett stort härligt
sprakande event som inspirerar och aktiverar.
Vi fortsätter såklart med FRI ENTRÉ till alla
våra besökare!

NYHET

VI GÖR WINTER SHOW
ÄNNU MER BARNVÄNLIGT!
Vi storsatsar på de köpstarka
barnfamiljerna – målgruppen:

ACTIVE FAMILY

PISTAD SKIDBACKE

Vi bygger upp en
med gratis
prova-på skidåkning för besökarna.

BARNENS VASALOPP – tillbaka efter succén
förra året.

SKICROSS-BANAN kommer att byggas upp
så att besökarna kan testa på den roliga grenen.

TRADITIONELLA BARNAKTIVITETER som ponnyridning,
hälsa på djur, ansiktsmålning och skattjakter mm.
Vi vill tillsammans med er även skapa en maskotparad där barnen får träffa era härliga figurer. Vill
dina maskotar kanske ha ett uppträdande på plats?

BOKA DIN MEDVERKAN!
Vi fortsätter med det stora tältet för alla utställare
där vi dessutom lägger in ett plastgolv. Det kommer även att finnas platser utanför vårt stora tält
där ni kan välja om ni vill ha med ert eget tält eller
hyra genom oss.

PRISER
Plats i stora tältet,
inklusive tält och golv
1 550 kr / kvm, begränsat antal!
Plats utanför det stora tältet,
exklusive tält 1 250 kr / kvm,
finns möjlighet att hyra tält genom oss.

MONTERBOKNING & ÖVRIGA FRÅGOR
Lena Bergman | Projektledare
lena.bergman@wintershow.se
0722-50 90 44

BYGGNATION & AKTIVITETER
Micke Bergman
micke@wintershow.se
070-593 00 66

WWW.WINTERSHOW.SE

Anmälningsavgift 3 500 kr

SAMARBETSPARTNER

