PARTNER 2021
VAR MED & SKAPA SÖDRA SVERIGES HÄFTIGASTE CYKELEVENEMANG

VISIONEN
Visionen är tydlig - vi vill skapa södra
Sveriges häftigaste cykelhelg!
Häng med när vi tar Bjäre Runt in i
2020-talet!
Lördagen blir en fest för alla. Här ska hela
stan vara med, gammal som ung. Tillsammans

LOPPEN
LÖRDAGEN 20 AUGUSTI 2021

KUSTRUNDAN ZERO

cyklar vi för att höja medvetenheten om
psykisk ohälsa hos unga och skänker hälften
av anmälningsavgiften till Suicide Zero.
På Söndagen förtsätter festen för dom som
vill utmana sig med lite längre cykling på 50
respektive 96 km. Hit vill vi ha cyklister från
hela landet.

En folkfest på 20 km där vi skänker hälften
av anmälningsavgiften till Suicide Zero.
Hela stan ska med! Start Stortorget i
Ängelholm.

I vår vision fortsätter Bjäre Runt att vara ett
motionslopp med fokus på att alla kan cykla
och vara med. Vi vill få människor i rörelse
och samtidigt visa upp det allra mäktigaste
på Bjäre.

SÖNDAGEN 21 AUGUSTI 2021

Tillsammans med er vill vi vara med och
göra Ängelholm och Båstad till självklara
cykeldestinationer.

50 KM/96 KM LANDSVÄG

Härliga cykelutmaningar med fokus på
upplevelsen. Start Stortorget i Ängelholm.

FAKTA
HISTORIA
Loppet hade sitt ursprung i kvällscykelrundor
arrangerade av Friluftsfrämjandet i slutet
av 1960-talet. I arrangemang av Korpen
och FK Snapphanarna tillkom Bjäre runt år
1970. Från 1974 till 2019 var FK Snapphanarna ensam arrangör.
På 80-talet hade loppet under ett par år
mellan 2 000-4 000 cyklister. Utan varken
hemsida eller sociala medier!
Därefter har cykelintresset varierat för att
de senaste åren fullständigt explodera.
Cykelturism har blivit en självklar del i orters
destiantionsutveckling, såväl Båstad som
Ängelholms kommun.
IDAG
2020 blev Bjäre Runt, trots Covid-19, 700
cyklister från hela landet. Majoriteten cyklar
de långa loppen på söndagen men lördagen ökar stadigt.
2021 satsar vi på 2 000 cyklister.
2025 vill vi vara 5 000 cyklister. Minst.

HUVUDSPONSOR

ÄLSKA BJÄRE

Som huvudsponsor är du en viktig del av
hela Bjäre Runt och det ska synas!
Du får exponering under själva loppet,
i start och målområde, på nummerlapp
men också på andra trycksaker om t ex
direktreklam och utskick via epost.

2 banderoller i start
& måltorget.
5 platser i valfritt lopp
Med på loppets hemsida
bland partners.

aLogga på start och målportal
– värde 20 000 kr.

aLogga på nummerlappen

PRIS: 5 000 kr

– värde 20 000 kr.

a5 banderoller i målområdet

NAMNPARTNER

aLogga i samtliga trycksaker och

Sätt ert namn framför en distans och ni får
möjlighet till full exponering i allt som rör loppet
på hemsidan, i trycksaker, epost, direktreklam. Loppet blir ditt!!!! Du får dessutom;

– värde 15 000 kr.

profilkläder som tas fram till loppet.
– värde 15 000 kr

a50 startplatser att lotta ut eller
använda på företaget
– värde ca: 25 000 kr.

a3 banderoller i målområdet
– värde 9 000 kr.

aEn tältplats 3x3 meter vid valfri

a30 startplatser att lotta ut eller använda

aEtt tält 6 x 3 meter vid mål o start

aEtt tält 3 x 3 meter på start o måltorget

aLogga på cykelbackdroppen där

aLogga på cykelbackdroppen där

depå – värde 8 000 kr.

- värde 5 000.

alla foton tas efter loppet.

aLogga på loppets hemsida bland
partners.

PRIS: 50 000kr exkl tryck

på företaget – värde ca: 12 000 kr.

för jippo eller liknande för alla cyklister.
– värde 3 000 kr.
alla foton tas efter loppet.

aLogga på loppets hemsida bland
partners.

PRIS: 30 000kr exkl tryck

NUMMERLAPPEN

aErt namn pryder alla nummerlapparna på
Bjäre Runt 2021 – värde 20 000 kr.

a2 banderoller i målområdet
– värde 6 000 kr.

a20 startplatser att lotta ut eller använda
på företaget – värde ca: 8000 kr

aEtt tält 3 x 3 meter på start o mål för
jippo eller liknande – värde 3 000 kr

aMed på loppets hemsida bland partners.
aFyra stycken kan vara med på detta
paket.

PRIS: 20 000kr exkl tryck

ÄG DIN MIL

a10 mäklarskyltar längs vägen på Er mil.
aMöjlighet att synas på annat vis, efter
diskussion, på er mil.

a1 banderoll på start & måltorget
aLogga på våra kartor som skickas ut.
a10 platser till valfritt lopp

Med på loppets hemsida bland partners.

PRIS: 10 000kr exkl tryck

ÄG DIN UTMANING

aNamnge Backspurten eller sprinten efter

er i alla sammanhang t ex “Hiway Events
Backspurt” “Hiway Event Sprint”.

aNi kommer att synas på hemsida, i

Strava, bokningsystem, trycksaker och i
epostutskick till deltagare.

a1 banderoll på start & måltorget + infotavlor och kartor i Start & Målområdet.

a10 platser till valfritt lopp.
PRIS: 8 000kr exkl tryck

KONTAKT
Kontakta oss gärna för ett av dessa uppläggen
eller om du har egna uppslag.
Kitt Iversen
Tel: 0706-636335
Mail: kitt@hiwayevent.se

