Bliv præmiesponsor
på Danmarks største
motionskampagne

Vi tilbyder et spændende kampagneunivers og
forskellige sponsormuligheder

Skal dit produkt kobles op på Danmarks største
motionskampagne med over 70.000 deltagere?

V

i cykler til arbejde er Danmarks største motionskampagne med over 70.000 deltagere,
der cykler til arbejde. Deltagerne kommer fra over 6.000 arbejdspladser fordelt over
hele landet.

C

yklistforbundet arrangerer hvert år i maj måned
kampagnen Vi cykler til arbejde. Størstedelen af
landets kommuner støtter markant op om den og har
tiltag, der forankrer den lokalt. Deltagerne er hverdagscyklister fra hele landet og alle slags arbejdspladser.

65%

af deltagerne
er kvinder

V

i cykler til arbejde er en sundhedsfremmende
kampagne, som har til formål at få flere til at
bruge cyklen i dagligdagen. Kampagnen fokuserer
på motion, sundhed, miljø og det gode liv.

M

edarbejderne på arbejdspladsen deltager på hold
med 4-16 deltagere. Sammen skal de forsøge
at cykle så mange dage som muligt. Jo flere dage de
cykler, jo større er chancen for at vinde en præmie til
hele holdet.

90%

af deltagerne er
hverdagscyklister

C

ykelturen har mange gratis fordele – men
chancen for at vinde cykler og andre lækre
præmier er prikken over i’et. Derfor tilbyder vi vores
præmiesponsorer en attraktiv markedsføringspakke.

Læs hvordan I kan være med som præmiesponsor på næste side

65%

af deltagerne
er mellem
36-55 år.

Bliv præmiesponsor - så sørger vi for, at dit produkt bliver set
Vi vil gerne kunne belønne vores vinderhold med spændende præmier, som kan gøre
deres hverdag lettere, sjovere og smukkere – præmier, der øger cykelglæden og er
relateret til wellness, miljø, cykling og sundhed.
Som præmiesponsor får du synlighed i vores trykte og digitale medier:
• du får vist dit produkt i vores populære nyhedsbrev til omkring 60.000 deltagere
• du får synlighed i vores Facebookunivers der er aktivt, levende og kommunikerer direkte
til Vi cykler til arbejde-deltagerne
• du får vist dit produkt på vores hjemmeside, der har ca. 2,2 millioner hits i månederne
marts til juni
• du får eksponering i vores trykte materialer, der kommer direkte ud til 70.000 deltagere

Sponsoratets størrelse
Du vælger selv størrelsen på sponsoratet. Vores præmiesponsorer leverer som minimum en vare til en
værdi af 199 kr. pr. stk. i vejledende udsalgspris til alle deltagere på et eller flere vinderhold.
Der er 4-16 deltagere på hvert hold. Først efter lodtrækningen kender vi antallet af deltagere på de hold, der
vinder. Som præmiesponsor skal man derfor være parat til at give op til 16 præmier pr. hold.
Eksempel:
2 hold á 16 deltagere vil give en samlet præmieværdi på 6.368 kr.
2 hold x 16 deltagere x 199 kr. = 6.368 kr.

Lille sponsorat

Stort sponsorat

Præmier til en samlet salgsværdi på under 30.000 kr.

Præmier til en samlet salgsværdi på over 30.000 kr.
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• www.vcta.dk
• www.facebook.com/vicyklertilarbejde
• elektroniske nyhedsbreve

•
•
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www.vcta.dk
www.facebook.com/vicyklertilarbejde
elektroniske nyhedsbreve
alt trykt materiale
afsluttende nyhedsbrev til alle deltagere

Vi håber, I vil samarbejde omkring kampagnen - det er essentielt for os, at de præmier, vi præsenterer, er af
høj kvalitet og er brugbare for alle, der deltager i kampagnen.

Har du spørgsmål så skriv eller ring til:
Kim Sophie Schulze-Berge
Kampagnekoordinator

ksb@cyklistforbundet.dk
Tlf.: 40 70 83 59
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