Ämne: Vintersport 2025
Plats: Borås, Textile Fashion Center
När: Torsdag 19 januari klockan 13.00, start med inspiration
Anmälan: www.worldcupulricehamn.se/anmalan
Frågor till: Sebastian Andersson - sebastian@happyfejs.se eller
Anders Frisk - anders.frisk@hb.se
Välkommen till en eftermiddag med framtidsanda med inspirerande föreläsningar om hur vintersport och vinterevent förutspås se ut 2025. Vi får lyssna till hur Peak Inovations teknik ser ut för att tillverka och lagra snö,
hur framtidens vintertextilier ser ut hos Smart Textiles. Västsvenska turistrådet pekar på hur stor betydelsen av
event är för kommuner och städer. Vi får även lyssna till en intressant debattsoffa bestående av Tickster som
berättar hur planerna ser ut hos biljettförsäljaren, Borås stad ger sin syn på hur det är att arrangera event som
stad samt eventansvarig för världscupen i Ulricehamn. Efter seminariumets slut väntar en bussfärd, mingel och
intressanta möten till Ulricehamn och invigning av Världscupen 2017.
13.20 - Block 1
Racefox Vasaloppet - Vad är ditt mål i Vasaloppet? Med Racefox Vasaloppet kan du sätta ett tidsmål och få
en personlig träningsplan. Racefox rörelseanalys och realtidscoach tar hand om resten. Magnus Jonsson, VD
och grundare kommer berätta var fronten ligger inom digital coaching där artificiell intelligens och datadrivna
utvecklingsprocesser är verktygen. Racefox är på Ny Teknik´s 33-listan, över Sveriges mest lovande start-ups
13.50 - Block 2
Peak Innovation presenterar sitt projekt SNÖ, om säker och högkvalitativ snö.
Bland annat framtidens metoder för att lagra snö.
Smart Textiles - Morgondagens textil med innovationscase: innoheat
15.25 - Block 3
Turism och tillväxt. Turistrådet i Västsverige berättar om hur vinterturismen i regionen
utvecklas när det arrangeras fler och större event. Hur företagare som jobbar med
besöksnäringen kan utveckla sina verksamheter kopplat till vinterturism och hur detta
kan katalysera affärer även för barmarkssäsongen och få en hållbar utvecklig.
16.15 - Block 4
Destination sport - Hur ser ett destinationsevent ut i framtiden, debattsoffa
Borås TME, Tickster och Världscupen.

18.00 - Resa till Invigningen i Ulricehamn
ca 20.00 - Hemresa till Borås
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