
Pressmeddelande 

Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och 
Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/Continental 
Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder 
utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem. 
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Få och sprid energi tillsammans med Vattenfall 
under skid-VM i Falun 
 
Hela världseliten inom längdskidor, backhoppning och nordisk kombination kommer att 
finnas på plats i Falun. Totalt ska 21 världsmästare koras. Efter skidlandslagets absolut 
bästa säsong genom tiderna 2013/2014 med framgångarna i OS i Sotji, ser vi fram emot 
rafflande uppgörelser på hemmaplan. 

Vattenfall är huvudsponsor till Svenska Skidförbundet och även internationell sponsor av skid-VM 
i Falun den 18 februari – 1 mars 2015. I Vattenfalls paviljong vid tävlingsområdet kan man ladda 
energi genom värmande tillbehör för kalla fingrar och tår, varm dryck och förstås kan man ladda 
mobilen. Vi bjuder också på andra värmande möjligheter genom sportiga aktiviteter och roliga 
tävlingar. 
 
Skid-VM i Falun blir en folkfest av rang som väntas locka 500 miljoner tv-tittare, 200 000 
besökare, 700 aktiva från 55 nationer och 1 200 mediarepresentanter.  
 
Är du inte i Falun? 
Använd den officiella VM-appen Live Arena Falun 2015. En unik upplevelse som tar världen till 
Falun. Besök Vattenfalls egen arena, ta del av våra aktiviteter eller delta i tävlingarna genom din 
favoritåkares synvinkel. Välj live tv-kamera från skidspåren eller hoppbackarna och upplev 
konserter live från skid-VM i Falun 2015. Du kan ladda ned appen ”Live Arena” från AppStore 
och Google Play.  
 
Vattenfall är en stolt sponsor och hälsar dig välkommen till skidfesten! 

 
Se filmen om Vattenfalls 20-åriga samarbete med Svenska Skidförbundet. 
Mössan är huvudsaken!  
 

Mer om skid-VM i Falun. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Carina Netterlind, pressekreterare, 076 103 66 62 
 
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum 
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se 
Instagram: vattenfallsverige 

https://www.youtube.com/watch?v=_eY9LZuo0Qw&feature=youtu.be
http://falun2015.com/
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