Stöd Trosa Stadslopp 2021!
Trosa Stadslopp är ett av Trosas äldsta årliga evenemang med i år
35-åriga anor och det är ett av de mest populära stadsloppen, både
för motionärer och för elit.
Bland motionärerna är det många som har flyttat från Trosa som ser
Stadsloppet som en anledning att komma hem men även många som
inte har någon koppling till Trosa springer loppet för att det har gott
rykte och stämningen alltid är på topp - sådant är viktigt när man
springer.
Det är Trosabygdens OK (TbOK), med orientering, cykel och längdskidor som arrangerar Trosa Stadslopp. Andra stora årliga arrangemang
är Trosa Skogslopp (orientering) samt Trosatrampen och Hedebytrampen (cykel). Hemsida: www.tbok.se
Jag heter Pelle Bång och ”jobbar” ideellt
med
Trosa Stadslopp. Du når mig på 070-606 20 23
alt.
info@trosastadslopp.se eller pelle@pellebang.se
Hör gärna av dig om du har andra idéer kring
hur du kan bidra och stödja - hoppas vi hörs!
Hemsida: www.trosastadslopp.se

Några sponsringserbjudanden
Annonsera i Trosa Stadslopp bilaga i Östra SörmlandsPosten (ÖSP)!
1. Inbjudan, bilaga som kommer ut tisdag mitten på april
2. Program, bilaga som kommer ut tisdag 22 juni (manusstopp 11 juni).

Du annonserar med rejält rabatterade priser och du stöder samtidigt
Trosa Stadslopp!
Vi tillverkar banderoller i vårt standardmått 70 x 150cm som sätts upp på
”kravallstaket” vid varvning/målgång. Beachflags och längre banderoller
tillverkas. Pris efter storlek - du kanske har en egen?
Anmäl ett team från jobbet, föreningen eller kompisgänget. Vi erbjuder
ett paket med funktions T-shirt + Startplatser.
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Vill ditt företag synas som prissponsor (träningsbidrag) till de främsta
herrarna och damerna?

Trosabygdens OK

Medalj

Medalj

Medaljsida, logoband och en
helsidesannons i inbjudan mitten
av april och en halvsidesannons i
Programbilagan 22 juni

Logga och namn

på egen funktions T-shirt

+ Startplatser för

350:-/person till exempel
för en arbetsplats,
förening eller kompisgäng.

Banderoll

Tillverkning/uppsättning av egen
banderoll 70x150cm på ”kravallstaket” vid varvning/målgång
1 600:- år 1, därefter 1 000:-

Banderoll/Beachflagga

vid event- eller mellantidspats,
pris efter storlek

Prissponsor

(träningsbidrag)
till de främsta herrarna och
damerna 7 000:-/5 000:-/3 000:-
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Annonser - Exempel på några storlekar, mått och priser

Trosabygdens OK

