


BLI SPONSOR PÅ RUN FOR YOUR LIVES 28 OKTOBER 2017
Bakgrund
Run For Your Lives är det extremaste löparloppet i världen. Det är loppet som kombinerar skräck & hinder 
och lockar tusentals modiga löpare. Det genomfördes med enorm framgång 2016 och blev bl.a. nominerad 
till årets Guldvinge i Örebro. Bansträckningen är på 6,5 km går från Gustavsvik, igenom centrala Örebro fram 
till slottet. Loppet passerar alla större torg och går även igenom gallerior. I vägtunnlar och på torg  byggs 
zombieapokalyptiska scener upp och längs hela banan rör sig över 400 zombiestatister. Alla zombies blir 
naturliga hinder för löparna att undvika.

Varje löpare har tre ”liv” i ett midjebälte som zombies kommer att försöka ta när de passerar. Har man minst 
ett liv kvar vid mål får man Survivormedaljen, har man inget kvar får man Infectedmedaljen.

Målgrupp & info
Löpare från 13 år är välkomna. Träningsnivå kan vara från totalt otränad till extremt vältränad. Loppet går 
inte på tid, målet är att ta sig till en ”safezone” vid slottet. Cirka 3-5000 löpare beräknas att delta. Publik ca 
75 – 150 000 som har fritt inträde. Loppet pågår lördag 17:00-21:00. 

Vid 21:00 startar “End Of The World Party” på Folketshus, 500 meter från slottet. Det är en unik halloween-
fest med massor av underhållning, maskerad och fest på flera våningar.

Syfte
Syftet är att alla skall ha råd att delta och loppet skall sätta Örebro på världskartan. Spökstaden som pågår 
hela efterföljande vecka, får en rejäl kickstart. Vi skall på ett positivt sätt främja ert varumärke i samband med 
detta mycket unika motionslopp. Sponsorer som är med i år kommer är ensamma inom sitt marknadsseg-
ment och kommer att ha möjlighet att få förtur inom sitt segment även kommande år.



SPONSORPAKET
Nedan ser ni våra förslag på olika sponsorpaket med innehåll och pris i kr. Observera att ett sponsorbidrag 
även kan vara i varor eller tjänster. Kom gärna med egna förslag på hur ni vill vara med och synas.

 • Ni är med på hemsidans framsida som liten sponsor samt i reklamfilmer.
 • Ni är med på banners på Drottninggatan. 
 • 2 fribiljetter till löpare.
 • Ni har rabatt vid anmälan av egna löpare och/eller efterfesten End Of The World Party.

 • Ni är med på hemsidans framsida som sponsor samt i reklamfilmer med tack till.
 • Ni är med på banners längs Drottninggatan.
 • Ni får bidra med giveaways och/eller göra annan marknadsföring till löpare/publik.
 • Ni har 5 fribiljetter till löpare och efterfesten (köpvärde 3975 kr). 
 • Ni får även rabatt vid anmälan av extra löpare och/eller efterfesten End Of The World Party. Ni har också
   möjlighet att boka VIP-biljetter till efterfesten där mat serveras på läktaren med bästa utsikten. Maxantalet 
   platser till VIP läktaren är 80 personer.

 
 • Ni är med på hemsidans framsida som sponsor samt i reklamfilmer med tack till.
 • Ni är med på banners längs Drottninggatan.
 • Ni får bidra med giveaways och/eller göra annan marknadsföring till löpare/publik.
 • Ni har även 5 fribiljetter till loppet och efterfesten där ni bjuds in till VIP med mat och underhållning från  
   VIP-läktaren (köpvärde 5725 kr). 
 • Ni får även rabatt vid anmälan av extra löpare och/eller efterfesten End Of The World Party. Ni har också 
   möjlighet att boka VIP-biljetter till efterfesten där mat serveras på läktaren med bästa utsikten. Maxantalet 
   platser till VIP läktaren är 80 personer.

Som huvudsponsor kommer ni att få maximal synlighet och vara unik sponsor inom ert marknadssegment. Ert bidrag 
kommer bland annat att användas för att bygga en av de stora scenerna som löparna springer igenom och där profileras 
ni extra. 
 • Ni finns med på första sidan på hemsidan som huvudsponsor med stor logga och med länk.
 • I de marknadsföringsfilmer som skapas från och med att ni gått med finns ni med som tack till som huvud
    sponsor.
 • Ni har även 8 fribiljetter till loppet och efterfesten där ni bjuds in till VIP med mat och underhållning från 
   VIP-läktaren (köpvärde 9160 kr). 
 • Ni får bidra med giveaways och/eller göra annan marknadsföring till löpare/publik.
 • Ni får sätta upp beachflaggor vid mål och/eller målgång. Samt ha banners på stora scenen vid Gustavsvik.
 
Valbara scener för extra profilering är: 
 • Gustavsvik (starten): uppvärmning och startområde.
 • Olof Palmes torg (Checkpoint med ramp) 
 • Våghustorget (CDC tältlabyrint) 
 • Stora torget: Största scenen med klätternät och DJ. 
 • Slottet (målgång)

Ni får även rabatt vid anmälan av extra löpare och eller efterfesten End of the world party. Ni har också möjlighet att boka 
fler VIP-biljetter till efterfesten. Maxantalet platser till VIP läktaren är 80 personer.

Det finns många ytterligare möjligheter att synas också som t.ex. på avspärrningsbandet runt hela banan ca 4 km där ni 
kan stå med logga och ett budskap.

LITEN SPONSOR     Pris: 3 500 kr Antal små sponsorer: ca 5-20 st.

MEDIUM SPONSOR     Pris: 9 500 kr Antal medium sponsorer: ca 3-10 st.

STOR SPONSOR     Pris: 14 500 kr Antal stora sponsorer: 3 st.

HUVUDSPONSOR     Pris: 25 500 kr Antal huvudsponsorer: 2-5 st.



Hoppas att ni finner detta intressant och vill 
vara med och synas och delta på loppet. 

KONTAKT

Erik Haneskog 
Marknadschef 

Batalj Event AB 

Mobilnr: 072-5050096
E-post: sponsor@runforyourlives.se

All info om loppet finns på 

WWW.RUNFORYOURLIVES.SE 
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