Nyhetsbrev april 2018 – Blodomloppet Örebro
Välkommen till årets viktigaste lopp torsdagen
den 23 augusti på Trängens IP.
Promenera, jogga eller spring 5 eller 10 km
tillsammans med dina vänner och arbetskamrater
och avsluta med en skön picknick efter loppet.
Gå in på blodomloppet.se och anmäl dig redan
idag!
OBS! 50 kr rabatt vid anmälan senast 30/4
(220 kr istället för 270 kr)
Klasser
5 och 10 km (löpning och promenad)
Lag (5 personer)
Lilla Blodomloppet (ca 750 m)
Extra VIP-rabatt för blodgivare!

Calle Gunnarsson årets ambassadör i Örebro!
Carl håller till vardags till i NHL-laget St. Louis
Blues där han spelar på backposition, men de
första skridskoskären togs hemma i Örebro.
Bara dagar efter att vi fått grönt ljus av Carl, så
fick han resterande säsongen förstörd i en
olycklig tackling där korsbandet slets av. Så nu
håller vi alla tummar och tår att Carl repar sig fort!
Presentation och intervju med vår ambassadör
kommer längre fram.

Bli VIP-kund till Blodomloppet
Beställning senast 30/6!
Lilla VIP-paketet (5 lag = 25 personer)
- Logga på Storbildskärm och hemsidan
- Entré till VIP-tältet, gratis kaffe och kaka
Kostnad: 9750 kr (värde 12500 kr)
Stora VIP-paketet (10 lag = 50 personer)
- Reklamspot på Storbildskärm
- Logga på hemsidan
- Entré till VIP-tältet, gratis kaffe och kaka
- Träningskväll före loppet
- Leverans av nummerlappar och tröjor till
lagansvarig (veckan före loppet)
- Egen kundsida i anmälningssystemet
Kostnad: 19500 kr (värde 23000 kr)

Kontakt
Om du har frågor om Blodomloppet skicka gärna
ett mail till orebro@blodomloppet.se.
Har du frågor om att bli VIP-kund eller partner till
Blodomloppet, kontakta tävlingsledare Per
Almkrantz, per.almkrantz@gmail.com.
Du får regelbunden information på vår hemsida
blodomloppet.se/orebro/.
Har du frågor om blodgivning eller vill bli
blodgivare, besök GeBlod.nu för att fylla i en
intresseanmälan eller ring direkt för att boka en
tid 019-602 1180.
Är du är intresserad av att börja träna med
IF Start, besök vår hemsida ifstart.se eller skicka
ett mail till ifstart.friidrott@gmail.com

Varma vårhälsningar önskar

Bli partner till Blodomloppet
Beställning senast 30/6!
Lokal huvudpartner
- Reklamspot på storbildsskärm
- Utställningsyta ca 3x3 m på Trängens IP +
eluttag
- Logga på hemsidan och Facebook-inlägg
- Diplom
- 1 Lag (5 personer)
Kostnad: 10.000 kr
Lokal partner
- Logga på Storbildskärm och hemsidan
- Diplom
- 1 st lag (5 personer)
Kostnad: 5000 kr (kostnad utan lag: 3000 kr)

