Rasta vill bidra till fortsatta framgångar i spåret
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Rasta ny samarbetspartner till
längdlandslaget
Rasta satsar på längdskidåkning och blir Exclusive Partner till landslaget.
Som ny partner kommer Rasta bland annat arbeta tillsammans med
landslagskocken och ta fram menyer kopplat till längdlandslaget.
– Vi har vägarnas bästa mat som gett energi till otaliga chaufförer och
passagerare längs de svenska vägarna. Nu satsar vi tillsammans med
längdlandslaget på att ta fram en mer hälsosam kost, likt den som ger åkarna
energi i spåret, säger Mikael Tervaniemi från Rastas ägarfamilj.

Avtalet är skrivet över två år och innebär att Rasta nu kan titulera sig
Exclusive Partner till Ski Team Sweden X-Country.
– Rasta är ett välbekant varumärke och vi är glada över att de ska samarbeta
med vår landslagskock och att vi tillsammans kan ta fram mer hälsosamma
menyer som även kan gynna Rastas besökare längs vägarna. Starka och
välkända partners ökar möjligheterna för framtida mästerskapsmedaljer och
förbättrar längdskidåkningens tävlingsverksamhet. Därför är vi väldigt nöjda
över att Rasta nu är en del av vår satsning framöver, säger Ola Strömberg, t f
längdchef.
Familjeföretaget Rasta är främst känt för sina uppskattade anläggningar
längs vägarna runtom i landet men driver även flera restauranger och arenor i
Stockholm, Göteborg och Malmö. Rasta har sedan tidigare ett stort
engagemang inom svensk idrott, vilket i och med det nya samarbetet utökas
ytterligare.
– Längdskidor är en klassisk svensk idrott som ligger många varmt om
hjärtat. Att förknippas med sporten och de folkkära utövare som finns i
landslaget ser vi som oerhört positivt. Förhoppningsvis kan vi också vara med
och bidra till fortsatta framgångar i spåret, säger Mikael Tervaniemi.
För mer information:
Mikael Tervaniemi, Rastas ägarfamilj:
mikael@rasta.se / 070-926 25 85
Ola Strömberg, t.f. längdchef:
Ola.stromberg@skidor.com / 070-811 99 06

Rasta Group Aktiebolag är ett svenskt familjeföretag med
serviceanläggningar, restauranger, hotell, fastigheter, pubar och nattklubbar
runtom i Sverige.
Rasta Group bedriver idag 6 affärsområden. Rasta, Arenarestauranger,

Kulturrestauranger, A Star, Gastropubar samt fastigheter. Huvudkontoret
ligger i Göteborg
Idag finns Rasta i 25 orter i Sverige och längs de flesta landsvägarna runtom i
landet.
Anläggningarna omfattar restauranger, butiker, hotell samt kompletterande
verksamheter som Burger King, Espresso House, OKQ8, Preem och Cirkle K.
Tönnebro är den nordligaste anläggningen och Rasta Hallandsåsen den
sydligaste.
Under 2019 förvärvades Brändåsen, det byggdes också nytt hotell i Götene.
Arenarestaurangerna innefattar all restaurang-, kiosk- och
konferensverksamhet på arenorna Nya Ullevi & Gamla Ullevi.
I Kulturrestauranger bedrivs restaurangrörelserna Skansens Restauranger
med ett flertal restauranger, kiosker, fastfoodenheter, fest- och
konferensvåningar, bland annat Solliden, Högloftet och Nyloftet. Kungliga
Dramatiska Teaterns restauranger, med bland annat Frippe och
Dramatenterrassen. Haga Forum i Hagaparken samt Trädgår’n i Göteborg och
Rådhuskällaren i Malmö. Sedan 2017 bedrivs även sommarklubben Port Du
Soleil på Trädgår´n.
Från 2018 bedrivs också Gastropubarna Old Beefeater Inn samt John Scott's
Gamla Ullevi, båda belägna i Göteborg.
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