
 

 

 
SKATARE FRÅN HELA LANDET FÅR CHANS ATT TÄVLA I 
MOUNTAIN DEW’S DEW TOUR AM SERIES I AMSTERDAM 

 
Stockholm, Sverige, augusti 2016 - Mountain Dew’s populära Dew Tour Bootcamp återvänder till 
Stockholm med en öppen deltävling den 20 augusti. Denna gång håller man till i Kungsträdgården 
under festivalen We Are STHLM. Vinnarna får sedan delta i den stora finalen i Amsterdam. Finalen 
äger rum under kulturfestivalen Uitmarkt den 28 augusti och skateboardproffs från Mountain Dew 
kommer att finnas på plats. 
 
Under våren och sommaren 2016 äger ett antal Dew Tour Bootcamps rum runt om i Europa: Madrid, 
Barcelona, Stockholm, Amsterdam och Bristol - alla städerna utvalda för sin ständigt växande 
skatecommunity. 12 vinnare får sedan resa till Amsterdam för att delta i huvudtävlingen: Dew Tour Am 
Series. Med berömda Museumplein som backdrop ger den actionfyllda skateboardtävlingen amatöråkare 
på alla nivåer chansen att testa sina kunskaper. 
 
Stockholm har återigen utsetts till värd för Dew Tour Bootcamp. Nu bjuds både amatöråkare och 
entusiaster att delta i tävlingen, vara med på träningssessioner och njuta av en fartfylld dag den 20 augusti 
i Kungsträdgården. Två vinnare från tävlingen får åka till Amsterdam och delta i den stora finalen.  
 
– För tre år sedan tog vi Dew Nations skateboardkultur till Europa. Från musik och konst till sporten i sig, 

och idag är Amsterdam Dew Tour Am Series en av Europas mest efterlängtade och besökta 

skateboardevent. Eftersom Mountain Dew är ett varumärke med rötterna i skateboard- och 

extremsportsrörelsen, är det något vi är mycket glada och stolta över, säger Mark Kirkham, Head of 

Marketing & Innovation, PepsiCo Western Europe Beverages. 

Amsterdam Dew Tour Am Series äger rum under kulturfestivalen Uitmarkt den 28 augusti och 
skateboardproffs från Mountain Dew kommer att finnas på plats. En korad vinnare får möjlighet att besöka 
en Dew Tour Pro-skatetävling i USA under 2017. 
 
För mer information om Amsterdam Dew Tour Am Series 2016 och Dew Tour Bootcamps, besök Mountain 
Dew’s sociala medier: facebook.com/MountainDewSweden. Följ samtalet i sociala medier under 
hashtaggarna #DewTourAmSeries och #DewTourBootcampSE. 
 
 
För mer information kontakta Anna Sahlin, Cohn & Wolfe: 070-336 36 62, anna.sahlin@cohnwolfe.com 
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About PepsiCo: 
PepsiCo products are enjoyed by consumers one billion times a day in more than 200 countries and 
territories around the world. PepsiCo generated more than $63 billion in net revenue in 2015, driven by a 
complementary food and beverage portfolio that includes Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker and 
Tropicana. PepsiCo's product portfolio includes a wide range of enjoyable foods and beverages, including 
22 brands that generate more than $1 billion each in estimated annual retail sales. At the heart of PepsiCo 
is Performance with Purpose – our goal to deliver top-tier financial performance while creating sustainable 
growth and shareholder value. In practice, Performance with Purpose means providing a wide range of 
foods and beverages from treats to healthy eats; finding innovative ways to minimize our impact on the 
environment and reduce our operating costs; providing a safe and inclusive workplace for our employees 
globally; and respecting, supporting and investing in the local communities where we operate. For more 
information, visit www.pepsico.com. 
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