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Stockholm 12 augusti 2015 
 

DHL bjuder in världsstjärnor till CykelVasan i Mora 14-15 augusti 

Under CykelVasan i Mora den 14-15 augusti bjuder DHL in till inspirerande föreläsningar av 

världsstjärnor inom löpning, cykling och skidåkning.  

 

DHLs Speakers Corner är en inspirerande kunskapsplattform och mötesplats för människor som 

deltar i och besöker CykelVasan i Mora. Ta del av erfarenheter och tips från en av världens 

snabbaste ultramaratonlöpare Jonas Buud, tvåfaldiga världsmästarinnan i cykling Susanne 

Ljungskog och trefaldiga vinnaren av Vasaloppet Oskar Svärd samt skidexperten Mattias Svahn.  

 

DHL är sedan 2011 officiell logistikpartner till Vasaloppet och hanterar alla transporter kring 

Vasaloppets vinter- och sommarvecka. I DHLs trailer i Mora kan besökare och deltagare nätverka 

med kollegor, lagkamrater och vänner samtidigt som det bjuds på kunskap och fika.  

 

Schema DHL trailern, Vasaloppsområdet i Mora: 

• Jonas Buud, ultramaraton-löpare 14 augusti klockan 11.00 

• Susanne Ljungskog, tvåfaldig världsmästarinna i cykling 14 augusti klockan 15.30 

• Mattias Svahn, skidexpert intervjuar vinnarna av CykelVasan 15 augusti ca 12.40 

• Oskar Svärd, flerfaldig Vasaloppsvinnare 15 aug klockan 14.00 

 

 

 

Presskontakt DHL Freight (Sweden): 
Jessica Ölvestad 
Kommunikationsschef 
Tel: 08 – 54 345 045 
 
 

DHL – Logistikbolaget för hela världen 

DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”.  DHL erbjuder 

expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt 

internationella brevtjänster. 

 

Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 325 000 medarbetare över 

hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt 

kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan.  

 

DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom 

att bidra med katastrofhantering samt utbildning.  DHL ingår i Deutsche Post DHL och 2014 hade koncernen 

en omsättning på mer än 56 miljarder euro. 


