PRESSEMELDING

Oslo, 06. oktober 2015

Visma blir Ski Classics nye tittelsponsor
Fra og med i år vil langløpsmesterskapet Ski Classics bære navnet Visma Ski Classics.
Visma Ski Classics inkluderer Birkebeinerrrennet, Vasaloppet, Marcialonga og syv andre prestisjetunge og
tradisjonelle skiløp spredt over Italia, Sveits, Tyskland, Tsjekkia, Sverige og Norge (se fullstendig liste i
faktaboksen i nedenfor).
Det som skiller Visma Ski Classics fra andre mesterskap, er at både amatørløpere og profflag deltar i de
samme rennene. Totalt vil 25 profflag og 50.000 amatører konkurrere side om side.
Interessen for langløp vokser. Mange av Ski Classics-rennene blir fullbooket få dager etter at registreringen
begynner.
Vismas konsernssjef, Øystein Moan, forklarer selskapets investering i konkurransen:
-Visma har hatt en jevn og sterk vekst og har i løpet av de siste årene etablert seg i Latvia, Nederland,
Romania, Litauen og Polen.
- Vi har kommet til et punkt hvor vi tror vi kan få mye igjen for denne typen investeringer. Vi ønsker å øke
merkekjennskapen utenfor kjernemarkedene våre, og med mer enn 20 millioner seere i 70 land, vil Visma Ski
Classics hjelpe oss med å oppnå dette, sier Moan.
- Vi har allerede en del planer og ideer for hvordan vi kan få mest mulig ut av sponsoratet. Uten å gå i detalj,
kan jeg si at vi vil bruke denne muligheten til å skape positive opplevelser mellom vår merkevare og skiløpere,
publikum samt samarbeidspartnere og kunder.
Et sterkt samarbeid
David Nilsson, direktør i Ski Classics, er godt fornøyd med det nye samarbeidet:
- Vi i Ski Classics er veldig fornøyde med å ha inngått dette samarbeidet med Visma. Visma er et raskt
voksende selskap og har virksomhet i mange av Ski Classics nøkkelmarkeder i Europa.
- Samarbeidet med Visma bringer Ski Classics inn i en ny og spennende epoke, sier Nilsson.
En god match
Øystein Moen forklarer hva som førte Visma til Ski Classics:
- Langrenn er en svært populær sport og interessen vokser stadig.
- Spesielt i næringslivet finnes det mange ivrige amatørløpere. For mange er Ski Classics sesongens
høydepunkt. Resultatene blir dekket i de største finansavisene og er et populært samtaleemne på kontorer og
møterom.
- For en B2B-merkevare som Visma, er det naturligvis veldig attraktivt å være en del av denne samtalen, sier
Moan.
Felles verdier
-Vi føler at Visma og Ski Classics har mye tilfelles. Både langrenn og Visma har sitt opphav i Norden, og
akkurat som Visma, opplever Ski Classics kraftig vekst. Som tittelsponser er dette et grunstig tidspunkt å
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komme inn på. Etter hvert som konkurransen blir en enda større TV-idrett, vil navnet Visma Ski Classics
allerede være godt etablert.
- Vi identifiserer oss med utøvernes jakt på kontinuerlige forbedringer for å holde konkurrentene bak seg. I Ski
Classics, som i næringslivet, kreves utholdenhet, vinnerinstinkt og evnen til å håndtere motgang – men også
felleskap og lagånd, påpeker Moan.
Visma Ski Classics 2015/2016:
● Desember: Prologen i Livigno, Italia: 15 km
● Desember: La Sgambeda i Livigno, Italia: 35 km
● Januar: Jizerska Bedrichov i Tjekkia: 50 km
● Januar: La Diagonela i St Moritz, Sveits: 65 km
● Januar: Marcialonga i Trention, Italia: 70 km
● Februar: König Ludwig Lauf i Bayern, Tyskland: 50 km
● Februar: Dobbiaco/Toblach-Cortina i Italia: 50 km
● Mars: Vasaloppet i Dalarna, Sverige: 90 km
● Mars: Birken på Lillehammer, Norge: 54 km
● April: Årefjällsloppet i Sverige: 65 km
Fakta og tall
● 5.000 – 18.000 deltakere per løp
● Det er forventet at totalt 50.000 amatørløpere vil delta
● Visma Ski Classics arrangeres av Ski Classics AB og er eid av Vasaloppet, Birken og W Sportsmedia
● 20 million TV-seere i mer enn 70 land.
● TV-dekning på TV2 Norge, TV4 Sverige, MTV3 Finland, Czech TV, Rai Italy, TV2 Sport Danmark, TVP
Polen, Eurosport Europe/Asia…

For mer informasjon, kontakt:
● Konsernsjef i Visma, Øystein Moan: + 47 920 80 000
● Divisjonsdirektør i Visma, Eivind Gundersen +47 93 21 76 77
● Direktør i Ski Classics, David Nilsson: +46 709181578
For mer informasjon om Ski Classics: www.skiclassics.com
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