
 Möjlighet till samarbete 2018

Blodomloppet är ett motionslopp som arrangeras på 17 orter runt om i landet. Syftet med loppen är 
att uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen. 

Låter löpning, motion, hälsa, samhällsengagemang, picknick och nationell räckvidd och familje-
fest som saker du vill förknippa ditt varumärke med? Vill ni vara en del utav ett av Sveriges största 
arrangemang? 

Paket 2 
7 500: - ex. moms 
-Ditt företagsnamn eller en reklamfilm (max 30 sek lång) visas minst 3 ggr på storbildsskärm på tävlingsplatsen. 
-Ert företagsnamn kommer även att finnas med på storbildsskärmen under anslutning till prisutdelningen.  
-Handaffisch/ flyer läggs med i nummerlappskuvertet till alla deltagare. (Tryckkostnader tillkommer)

Film ska vara oss tillhanda senast 17 maj och i formatet Apple Proes 422, 1920–1080. Handaffischer ska vara oss tillhanda 
senast 11 maj och de ska finnas i 3 500 exemplar, i A4 eller mindre format.

Mail: per.lindh@akele.se
Leveransadress för handaffisch/flyer: Fontänen, Västra vägen 32. Tydlig märkning Per Lindh Blodomloppet, och att Per blir 
aviserad på e-post om att det är på gång. Fontänen har öppet 8.00 – 18.30 må-to och 8.00 -13.30 fredag.

Paket 1
3 000: - ex. moms
-Skylt längs vägen under loppet med text: (ex) ”ActiPro Event hejar på dig” och dylikt. 
Över tiotusen deltagare kommer att se er skylt och marknadsför just ert företag. 

Företagsloggan ska vara oss tillhanda senast 21 maj.
Mail: per.lindh@akele.se

Paket 3 
15 000: - ex. moms 
-En utställningsyta/ tomt ingår i utställningsbyn. Ett tält ingår med måtten 3 x 3, 1 ståbord inkl. strumpa, 1 lågt klaff-
bord inkl. linneduk samt 2 st. barstolar.   
-Ert företagsnamn eller en reklamfilm (max 30 sek lång) visas minst 3 ggr på storbildsskärm på tävlingsplatsen.  
-Ert företagsnamn kommer även att finnas med på storbildsskärmen under anslutning till prisutdelningen.  
-Handaffisch/ flyer läggs med i nummerlappskuvertet till alla deltagare.

Film ska vara oss tillhanda senast 17 maj och i formatet Apple Proes 422, 1920–1080. Handaffischer ska vara oss tillhanda 
senast 11 maj och de ska finnas i 3 500 exemplar, i A4 eller mindre format.

Mail: per.lindh@akele.se
Leveransadress för handaffisch/flyer: Fontänen, Västra vägen 32. Tydlig märkning Per Lindh Blodomloppet, och att Per blir 
aviserad på e-post om att det är på gång. Fontänen har öppet 8.00 – 18.30 må-to och 8.00 -13.30 fredag.

www.blodomloppet.se

Vid frågor, vänligen kontakta Mathilda Norlin Mathilda@actiproevent.se 0768-65 47 94 
eller Simone Kihlman Simone@actiproevent.se 0734-35 15 26.


