
Bordtennis-VM 2018 
29 april – 6 maj Halmstad Sweden 

WELCOME TO THE NEXT LEVEL! 
”Hur stort är det egentligen…?”





• Bid initierat av Halmstad BTK i nära samarbete med kommunalt 

destinationsbolag (Destination Halmstad) och Svenska Bordtennisförbundet 
• Vid VM i Paris 2013 tilldelades Halmstad lag-VM 2018. 

• Ekonomiska garantier ställda av Destination Halmstad – Halmstad Kommun. 
Evenemanget har politisk backning. 

• Svenska Bordtennisförbundet äger rättigheter och styr verksamheten i 

projektform dock utan reell ekonomisk risk. Styrgrupp bildad. 
• ITTF tillför ekonomiska resurser och organisatorisk backning – framförallt 

när det gäller operativ ledning och genomlysning av sponsorsituation.

Historisk bakgrund och ägandeskap



• PING PONG POWER-konceptet ramar in VM-satsningen och driver arbetet 

framåt. Tankarna har sitt ursprung i bredd – flera aktiva – och har utvecklats 
till ett samlingsnamn för aktiviteter och event i Halmstad. 

• PING PONG POWER blir ett separat spår i marknadsföringen för VM med 
egen projektledare – lokalt, regionalt och nationellt  med aktiviteter och 

kampanjer. 

• PING PONG POWER-organisationen har framgångsrikt arrangerat LIEBHERR 
World Cup 2015 och det Europeiska OS-kvalet med kort varsel 2016. 

• Projektet söker medel från regionala instanser – via sponsorer – via lokala 
nätverk för att säkra aktivitetsnivåer – och kvalitetssäkra VM-evenemanget. 

• PING PONG POWER – utvecklar sin egen varumärkesidentitet och är 

varumärkesskyddat i Sverige.

Historisk bakgrund och ägandeskap



TIDSLINJE



HALMSTAD 
ARENA



• Spel på 24 bord i tre hallar: Halmstad Arena,  
Gamla och Nya ishallen. 

• Utmärkta förutsättningar för att skapa ett visuellt tilltalande mästerskap. 
• Hallens utformning ställer höga krav på säkerheten. 
• Samtliga hotell inom rimligt avstånd (max 40 minuter).

Navet – Halmstad Arena



Halmstad Arena



DATUM & 
SIFFROR



• 18 april Officiella VM-läger inleds 
• 25-27 april Sports Science Conference 
• 25 april Träningsläger avslutas. 
• 25 april Start officiell VM-transport i Halmstad 
• 26-27 april Långväga gäster anländer  
• 29 april VM-premiär Official Opening 
• 6 maj  VM-final (Sverige-Kina?)  
• 7 maj VM avslutas 

Officiella datum att lägga på minnet…



•Datum 29 april – 6 maj 2018 
•72 damlag + 72 herrlag 
•400 volontärer 
•Eventprognos 20.000 besök 
• 100 länder sänder live – 350 miljoner TV-tittare 
(190 miljoner kinesisk TV) 

•Cirka 400 mediarepresentanter 
• Intresset i sociala medier gigantiskt 
•36.000 gästnätter

Lag-VM i siffror



•4.373 matcher 
•7.000 bollar 
•38.000 liter dryck 
•22.000 måltider, 50 ton mat för de aktiva 
• 11 ton disk om dagen 
• 130 kg ost – 80 kg kakor – 650 kg bananer – 340 liter 
mjölk – 5.000 servetter 

•8.000 m2 sportgolv

Ännu mer siffror…



Kina Japan Sydkorea England 

Sverige Portugal Hong Kong Frankrike 

Kroatien Nordkorea Österrike Polen 

Tyskland Tjeckien Ukraina Ryssland 

Taiwan Italien Danmark Rumänien 

Malaysia Vitryssland Singapore Grekland 

Indien Brasilien Serbien Egypten 

Belgien Spanien Puerto Rico Nigeria

Axplock av länder i ”Champion Divison”



• Viktigt att bredda VM och 
engagera hela regionen. 

• Största idrottsevenemanget i 
Halländsk historia. 

• VM-läger i regionen 
• Oerhört positivt mervärde om 

en helhetsdeal kan nås med 
läger som utgångspunkt. 

• Spin-off effekter på hela 
regionen

Regional utblick och perspektiv



VOLONTÄR  
LAG-VM 2018



• 400 volontärer behövs inom olika områden 

• Anmälningslänk: wttc2018halmstad.com/volunteer 

•  Pingissverige på fötterna 

•  Övriga idrotter viktiga partners 

VOLONTÄR LAG-VM 2018

http://wttc2018halmstad.com/volunteer


Hospitality 
Biljettservice 
Catering 
Gästsservice 
Hotellservice 
VIP 

Logistik 
Ackreditering 
Säkerhet 
Transportservice (chaufför)

VOLONTÄR LAG-VM 2018
Media 
Press och media 
Webb sociala medier, rörligt 
material 

Support 
Pool 
Volontärscenter 

Tävling 
Arenapersonal 
Ceremonier 
Sekretariat



Johnny Ewerstein 
Projektledare 

johnny@wttc2018halmstad.com 
+46 702-340241 

Mikael Andersson 
Technical Director 

mikael@wttc2018halmstad.com 

Peter Johansson 
Marketing Coordinator 

peter@wttc2018halmstad.com 

Thomas Buza 
Marketing & Communication 

thomas@wttc2018halmstad.com

Kontakt
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