MED EKOFEST
28-30 maj 2021
Delta som värd eller utställare

Utställare
•

Utställningsplats - yta för eget tält 4 x 4 m.

•

Hyra av tält med uppsättning och nedtagning går
att ordna.

•

El till tältplats 10A 220 V.

•

Medverkan i Ekoloppets marknadsföring.

•

Listning i Ekoloppet festivalprogram samt webb.

•

4st Ekoloppets festivalpass.

•

Godsmottagning.

•

Tomemballagehantering.
Gratis tältplats för logi på̊ Base Camp.

•

Pris 5.900:- ex moms.

Om Ekoloppet
Ekoloppet är ett nationellt äventyrslopp inom vand-

Ekoloppet med kringarrangemang fokuserar på̊

ring/trailrun, paddling och MTB som sammanbinder

aktivering både för deltagare och besökare. Därför

naturområden i Tiveden och norra Vättern. Idén

inramas arrangemanget med en outdoorfestival (tidi-

bakom loppet är att förena friluftsliv och multisport

gare Askersund Outdoor Festival). Här får publiken

Målgrupper

genom äventyr, naturupplevelser och utmaningar.

uppleva inspiration och nyheter inom friluftsliv genom

Ekoloppet består därför av 2 klasser; Tävlingsklass

prova-på-aktiviteter, utställare, föredragningar, under-

•

och Friluftsklass. För deltagarna i Tävlingsklassen

hållning och tävlingar. Ekoloppets upplägg och för-

Deltagare i Ekoloppet, människor med
intresse för friluftsliv och multisport.

kommer loppet handla om tuffa utmaningar då sträck-

delaktiga demografiska läge ger värdar och utställare

•

ningen genomförs under 1 dag. För Friluftsklassen

Besökare: Nationell bred publik inom
friluftsliv, hälsa och motion.

utmärkta möjligheter till fördelaktig marknadsföring.

•

Regionala målgrupper för en ökad livskvalitet.
Företag och organisationer som vill nå̊

blir loppet en angenäm äventyrsupplevelse under 1
eller 2 dagsetapper i egen takt med övernattningar
och samvaro i camps längs banan.

•

ovanstående målgrupper.

Marknadsföring

Värdskap

•

Marknadsföringsaktiviteter genomförs i ökad
grad under 6 månader.

•

Beräknad räckvidd 300.000 personer.

•

Prospekt online till partners; värdar, utställare och
leverantörer.

Sponsorer kan välja på olika nivåer värdskapspaket
beroende på vilken exponerings- och relationsgrad
som önskas. Paketen delas in som titelsponsor,
huvudvärd, värd och produktsponsor Delar av bidrag
kan ske in-natura. I paketen ingår t.ex:

•

Bildpresentation vid olika möten före loppet med
exponering av partners.

•

Exponering av varumärke på̊ hemsida.

•

Hemsida med information och inspiration till deltagare och besökare.

•

Exponering av varumärke i annonser.

•

Exponering av varumärke i video.

•

Applikation med program, information och inspiration.

•

Enskilda videoreportage av produkter.

•

•

Inbjudan till sponsormöten.

Exponering av varumärke vid olika händelser före
loppet.

•

Exponering av Ekoloppet vid utvalda händelser
före loppet.

•

Exponering i programbilaga och/eller app.

•

•

Löpande inlägg/annonsering av loppet på Facebook, Instagram och LinkedIn.

•

Annonsplats i programbilaga och/eller app.
Exponering av varumärke på̊ vepor, skyltning och

•

Annonsering av loppet i partners magasin, nyhetsbrev och sociala kanaler.

•

•

Pressmeddelanden.
Program med programtablå̊ med detaljerad information om aktiviteter.

•

•

Utställarpaket med speciella förmåner, t.ex. yta
på utställarplats eller antal biljetter till mingelparty.

•

Startplatser till kunder och/eller medarbetare.

•

Ekoloppets festivalpass till kunder och/eller medarbetare.

•

affischer.

Exponering av varumärke på̊ profilkläder.
Prova-på̊ -aktiviteter för besökare.

•

Affischer för spridning till partners.

•

Vägskyltar.

•

Vepor och banderoller under lopp och kringarrangemang.

För att tillgodose optimala behov sammanställs indi-

Profilkläder med exponerings av värdar.

viduella skräddarsydda offerter och avtal med varje

•

sponsor.

Information och bokning:
www.ekoloppet.se

go@ekoloppet.se

0583-71 13 30

