VM I PARKEN 2019
MALMÖ FOLKETS PARK
TILL SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS

En av Sveriges största fotbollsfester är tillbaka!
Denna gång visar vi alla matcher från Damernas
Fotbolls VM 2019 direkt från Frankrike på storbild
i Malmö Folkets Park!
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VM I
PARKEN
Sedan 2006 har det i Malmö Folkets Park visats fotboll på storbildsskärm. Vi var först ut att visa alla
matcher och ge alla länder lika stor betydelse.Vi vet att det finns Malmöbor med anknytning till
alla de länder som tar sig vidare. Och vi vet att många Malmöbor vill samlas under bar himmel och
tillsammans titta på matcherna på storbild. Under VM i Parken 2018 upplevde vi fantastiska dagar
tillsammans med besökare från inte bara Malmö utan från hela regionen. Vi delade glädje, vi delade
segrar och vi delade förluster. Vi gjorde det gemensamt. Vi gjorde det tillsammans.
Vi skapade en stor folkfest
för hela Malmö. På dagtid
arrangerades turneringar i
amatörfotboll och många
tusen Malmöbarn deltog i

160 000 BESÖKARE UNDER
VM I PARKEN, 2018.

olika fotbollsaktiviteter.
Under matchdagarna fylldes parken från tidig förmiddag med besökare som ville säkra sin plats och
parkens restauranger var fullbokade från lunch till sen kväll. Folkets Park förvandlades till en fotbollspark
med bildskärmar utplacerade på flera platser i hela parken. Nu tar vi sikte mot 2019 och Dam VM i
Frankrike. Självklart kommer det bli VM i Parken även nästa sommar!
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Besökare
Folkets Park:

350 000
besök/ månad, källa IPSOS
besöksmätningar 2017.

KVINNOR

45%

UNDER
25 ÅR

35%
MÄN

55%

ANTAL BESÖKARE UNDER
SVERIGEMATCHER 2018:
Sverige-England
22 500
Sverige- Schweiz
17 000
Sverige- Tyskland 16 000
Sverige- Mexico
16 000
Sverige - Sydkorea 13 000
Arrangemanget
uppmärksammades i
media lokalt, nationellt
och internationellt,

MEDIEVÄRDE:

8.000.000 kr.
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VM I PARKEN
2019
Dam VM i Frankrike 2019 kommer bli en stor fotbollsfest. Så även i Malmö Folkets Park. För första gången visar vi
nu alla matcher från Dam-VM när VM i Parken kommer tillbaka 2019. En unik satsning i fotbollssverige!
Vi siktar på en ny fullsatt folkfest som hejar på Sverige, och alla andra landslag. Vi kommer ha två
visningsområden i parken – ett område med en mindre storbild som visar alla matcher med kapacitet för 2.000
personer. Till Sverigematcherna adderas en större skärm på ett område med kapacitet för 10.000 besökare.
Vid Sverigematcherna kommer vi ha en livestudio på plats där vi intervjuar profiler och snackar upp inför
matchen. Ambitionen är också scenunderhållning med artister som uppträder före eller efter matchen.
På varje visningsområde finns bar och restaurang. I nära anslutning till områdena finns också ett område där
sponsorer och utställare bidrar med aktiviteter. Varje sponsor tillges en egen yta som aktiveras innan och efter
Sverigematcherna. Sponsorer exponeras på området under hela mästerskapet men förväntas endast aktivera
sponsorby i samband med Sverigematcherna.
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Förväntade antal
besökare till
Sverigematcher
VM i parken 2019:

12 000

Förväntade
besökare totalt till
hela arrangemanget
VM i parken:

100 000

10 000

barn deltog i olika
fotbollsaktiviteter.
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BLI PARTNER REDAN IDAG.
NIVÅ 1

HUVUDPARTNER

Kostnad: 250 000 kr för VM i Parken 2019
Att vara huvudpartner ger er närvaro under hela VM i Parken, och
alla enheter som kommunicerar arrangemanget. Ni presenteras som
huvudpartner i all kommunikation och på plats. Ni har möjlighet att
närvara genom eventyta och bidra med innehåll till scen/skärmar.
Ni erhåller branschexklusivitet i partnerstrukturen. Som högst kan
två företag vara huvudpartners.

PARTNER

Kostnad: 125.000 kr för VM i Parken 2019
Att vara partner till VM i Parken innebär att ni stöttar arrangemanget,
presenteras som partner i kommunikation och får möjlighet att närvara
på plats. En partner kan erhålla branschexklusivitet i partnerstrukturen
(gäller i första hand mediepartner). Som högst kan fem företag vara
partners.
NIVÅ 2

SCEN- OCH INNEHÅLLSPARTNER

Kostnad: 75.000 kr (utöver kostnaden för själva innehållet)
Centralt i arrangemanget av VM i Parken är scenen med tillhörande storbildsskärm.
Vi ger möjlighet för företag och organisationer som vill bidra till en bättre upplevelse
för besökarna genom ett adderat innehåll på scenen som är relevant för målgrupp
och arrangemang, ex. artist eller film. Ni får rätt och möjlighet att presentera ett
innehåll på scenen. Ni exponeras som presentatör av det specifika innehållet på
storbildsskärmar och andra ytor.

FÖRENING/UTSTÄLLARE.

Kostnad: 15.000 kr
VM i Parken innebär en möjlighet för ett antal (max 10 st) lokala föreningar, eller
utställare, att närvara på plats i Folkets Park.
Genom samarbetet ges access till en yta på 3x3 m med tält, el
och golv. Ni står för ett innehåll som är relevant för besökande
målgrupp och som kan bidra till deras VM-upplevelse.

PARTNERS 2018:
Svenska Fotbollförbundet
Coca Cola | Adidas | Svenska spel
KLARA PARTNERS 2019:
Svenska fotbollförbundet
Alla olika-olika är bra

Malmö Folkets Park
Malmö Folkets Park är Sveriges äldsta folkpark och har en stolt och spännande historia. I över 125
år har folk kommit hit för att ha kul, koppla av och njuta av livet. Den charmiga parken har många
sidor, idag erbjuder parken barnaktiviteter året runt, sommarsäsongens programpunkter lockar till
sig en bred publik med festivaler, filmvisningar, allsång, danskvällar, loppisar och mycket mer! Folkets
Park är även ”högtidernas park” och tillsammans med Malmös rika föreningsliv firas bland annat
midsommar, newrouz, valborg, romska nationaldagen, eid al-fitr och lucia. I parkens många historiska
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Marknadsföringskampanj VM i parken
Folkets Park kommer uppmärksamma arrangemanget under mars-maj månad i alla
våra ordinarie marknadsföringskanaler samt göra pressutskick och annonser för att
stärka arrangemanget och under en längre tid bygga upp ett intresse och känslan
av ett attraktivt arrangemang- Folkets Park blir den naturliga mötesplatsen för att
uppleva VM i Malmö.
• Film på Skånetrafikens pågatåg, stadsbussar & regionbussar, dagligen under de 3 första
veckorna av VM. (Uppskattningsvis: 1.000.000 exponeringar / vecka)
• Facebook (29.000 följare) - evenemang för varje match
• Instagram Instagram (2.000 följare) varje dag om
alla arrangemang/ aktiviteter
• Digitala skärmar alla huvudentréer parken, 3 st huvudentré
totalt 8 skärmar storlek motsvarande 70 x 100 cm
• Hemsida egen flik VM i parken och alla matcher med samarbetspartners läggs i kalendariet som
även läggs i Malmö Stads evenemangskalender, malmo.se
• Samarbete med Malmotown/ Malmö Turism
• Broschyr, upplaga 15 000 ex
• Riktat grannbrev till alla grannar, Möllevången, 5000 personer som får
Besökare från hela
regionen besökte
i sin brevlåda
arrangemanget,
malmöbor
• Exponering Malmö Stads Facebook sida (27 900 följare), 4 st inlägg
som köpenhamnsbor,
• Stortavla, 4 platser i centrum varav en är placerad
helsingborgare som
Anna Lindhs plats, eurosizeformat
trelleborgare.
• Infartsskylt vid varje stor infartsväg till Malmö, 5 st under
hela VM perioden
• Banderoll, gågatan (Södra Förstadsgatan under hela VM perioden)
• Digitala filmer, sponsrade länkar Facebook, 100 000 visningar
”Vi fick uppleva en fantastisk VM-sommar
• Moriskans Paviljongens hemsida & Facebook (18 000 facebook) alla matcher
i Folkets Park. Herrlandslaget stod för en
• Annonser, Sydsvenskan & Metro
bragd i Ryssland och på hemmaplan hjälpte
tiotusentals supportrar till att skapa en riktig
• Nöjesteatern gör utskick via sina kanaler inför de stora visningarna
folkfest i VM i Parken. Under Sveriges matcher
• Profilkläder med loggor all personal folkets park under hela VM-perioden
hejades det så laget i Ryssland fick extra stöd

men också under mästerskapets andra matcher
fylldes parken med fotbollsentusiaster som
möttes över mat och dryck till fotbollen. Malmö
och Folkets Park skapade en stämning som
gjorde VM-sommaren ännu bättre.”
Mathias Eriksson
Projektledare på
Svenska Fotbollförbundet

byggnader finns spännande verksamheter med olika nöjesinriktningar. Här kan parkens besökare
gå på revy, spela minigolf, hälsa på djur, äta trerättersmiddag eller dansa på ett svettigt dansgolv
natten lång. Förutom allt detta är parken också en lummigt grön stadspark med dammar, gräsmattor
och omåttligt populära lekplatser. På vintern omvandlas den stora plaskdammen till isbana för
skridskoåkning. I Folkets Park finns helt enkelt något för alla!
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KONTAKT:
Tobias Nilsson
Avdelningschef Fastighets- och gatukontoret
tobias.nilsson@malmo.se
0708-34 16 08
Sverker Haraldsson
projektledare sponsring / Fastighets- och gatukontoret
sverker.haraldsson@malmo.se
0733-33 60 58
Felicia Fredriksson
Verksamhetsledare Malmö Folkets Park / Fastighets- och gatukontoret
felicia.fredriksson@malmo.se
0709-34 12 29
Christoffer Hansen
sponsormäklare / Keys to the City
chris@keystothecity.se
0736-43 88 60
Timmermansgatan 14 / Box 11008, 10061 Stockholm
malmofolketspark.se
Följ Malmö Folkets Park på
Facebook och Instagram

Vårt arbete med sponsring och hur vi vill öppna för samarbete tydligt, tillgängligt och transparent - summeras i Riktllinjer för sponsring.
Du hittar riktlinjerna om du i webläsarens adressfält skriver in malmo.se/sponsring.
Den kompletta adressen är:
malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Malmos-stadsmiljo/
Sponsringssamarbete.html
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