Evenemangsbeskrivning 2022

Business Padel Tour
Ni erbjuds en företags- och nätverkspadel utöver det vanliga.
Med Business Padel Tour erbjuds ni en unik möjlighet att
tillbringa en heldag med era kunder och/eller personal. Touren
har fyra deltävlingar som arrangeras i Uppsala, Härnösand,
Ystad och Göteborg.
Vinnarna från varje ort avancerar och går vidare till tourfinal i
Stockholm.
Tävlingen spelas i herr- och damklass samt en americano med
upp till tjugo team per klass. Vid ett flertal orter avslutas
evenemanget med en gemensam middag tillsammans med
deltagare från MPC Stjärnjakten.

Idén bakom
Business Padel Tour
Business Padel Tour förenar nytta med nöje. Det är ett event som ger
möjlighet till affärssamarbeten i form av sportslig tävlingsnerv samt
nätverkande.
Utöver en högklassig padeltävling innehåller Business Padel Tour ett
flertal kringarrangemang i samband med tävlingen, efterföljande
prisutdelning, bankett och After Party.
Turneringen är riktad till företag. Dessa deltar med team av egna
medarbetare och utvalda kunder eller samarbetspartners.
Företag har även möjlighet att profilera sig på eventet genom olika
partnerskap i nivåer från titelpartner till banvärd.
Eventets helhetsinramning och högklassiga prisbord har genererat ett
stort intresse.

Välgörenhet
Business Padel Tour har flertalet samarbeten med välgörenhetsorganisationer där delar av intäkterna från evenemanget går till
välgörenhet.
Bland annat samarbetar vi med Operakällaren Foundation till förmån
för WaterAid vilken är en av världens ledande vattenorganisationer.
De insamlade intäkterna omvandlas till rent vatten genom att borra
brunnar och installera vattensystem i Östafrika. Projektet förändrar och
räddar tusentals liv.
Business Padel Tour samarbetar även med Victoriagolfen som är en del
av Victoriadagarna på Öland, i samband med Kronprinsessan Victorias
födelsedag. Syftet är att inspirera till fysisk aktivitet, en hälsosam livsstil
och att samla in medel till förmån för Kronprinsessan Victorias Fond.

Tidpunkt
• Uppsala, 19 maj
• Härnösand, 17 juni
• Ystad, 4 augusti
• Göteborg, 18 augusti
• Stockholm, 8 september
• Marbella Business Weekend, 13 - 15 oktober
UPPSALA
Äger rum på WAP Uppsala med femton stycken banor vilket gör
det till en av Sveriges största arenor. Utöver padel finns shop,
Brödernas restaurang och konferenslokaler.
Evenemanget arrangeras i samarbete med vintage bilbolaget
Motikon där förmingel ges inför middag hos Brödernas.
HÄRNÖSAND
Tävlingsarena är WAP Propadel, en del av Hernöverken Sportcenter, med åtta stycken banor. Evenemanget samarrangeras med
MPC Stjärnjakten.
Evenemanget avslutas med gemensam After Party och middag i
Dinner Club-format.
Y S TA D
Arrangeras på Sparbanken Syd Stadion, en helt nyöppnad
högklassig arena. Finalspelet avgörs på Saltsjöbadens Tennis &
Padelcenter. Arenorna erbjuder en extraordinär upplevelse med
padelbanor, hotell & spa, konferenscenter, VIP-lounge, shop och
café.
Evenemanget avslutas med middag på Ystad Saltsjöbad med
högklassig restaurang, hotell & spa.

GÖTEBORG
Anläggning är Absolute Padel Club som har tolv World Padel Tourklassade banor, lounger, co-working space, konferensrum och shop.
Evenemanget avslutas med After Padel och därefter gemensam
middag i centrala Göteborg.
STOCKHOLM - TOURFINAL
Vinnarna från vardera deltävling går vidare till tourfinalen där
ytterligare företagsteam deltar.
Finalen arrangeras i Padel Royale arena som invigdes 2021 och
ligger i anslutning till Ulfsunda Slott.
MARBELLA BUSINESS WEEKEND
MPC Agency arrangerar även Marbella Business Weekend (MBW)
där aktiviteter med padel och golf ingår.
MBW arrangeras på Nueva Alcantara Club som öppnades 2022 och
ligger i San Pedro med fem minuter till stranden. Det är en exklusiv
klubb med två restauranger, medlemsgym och konferenslokaler.
Arenan är en av Europas bästa och ingår i World Tour Padel.
Marbella Business Weekend avslutas med bankett och underhållning
i sann Dinner Club-anda.
Kvällen är exklusivt för deltagarna från padel och golf tillsammans
med samarbetspartners och särskilt inbjudna gäster.
För mer information om MBW se www.marbellabusinessweekend.se

VA R U M Ä R K E T B U S I N E S S PA D E L T O U R
Partners har rätt att använda varumärket Business Padel Tour
samt bilder från eventet i sin marknadsföring och annonsering.
Bilder och filmmaterial producerade inom ramen för eventet kan
användas utan kostnad för partners i syfte att kommunicera sin
medverkan i evenemanget.
G R A F I S K T M AT E R I A L
Business Padel Tour har en grafisk profil som kommuniceras
i alla led i eventproduktionen. På affischer, inbjudningar och
annonser exponeras partners logotyp på ett sätt som
harmoniserar väl med vårt grafiska manér.
OM MPC AGENCY
Vi är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm som verkar
över hela landet samt internationellt. Med tjugoett års
erfarenhet av relationsskapande verksamhet skräddarsyr vi
aktiviteter för företag och deras kunder.
Insatserna kännetecknas av hög klass och utförs med ett stort
personligt engagemang samt hög servicenivå.
Exempel på kunder till MPC Agency är Handelsbanken, Trygg
Hansa, Microsoft, GE Money Bank, NK, Nordea, Carlsberg,
O’ Learys, SEB, Zurich Insurance, Swedbank, DLA Piper, SPP,
Telia, Autoropa, BMW med flera.
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