Var med och gör Skördeloppet
till en folkfest i hela stan!
sista helgen i augusti vasaliden Hedemora

Skördeloppet är helt och hållet ett ideellt initiativ
och vi ytterst tacksamma och glada att så många
sponsorer vill jobba med oss år efter år, både med
ekonomiskt stöd och med fina priser till loppet.

Vi vill nu bredda arrangemanget och skapa en
folkfest för hela centrum.

Skördeloppet är helt beroende av eldsjälarna i
ledningsgruppen och alla funktionärer.

Vi vill att Skördeloppet ska bli en tillgång för hela
Hedemora centrum, och Södra Dalarna. Vi vill att
du som handlare, företagare och restaurangägare
ska ha nytta av att Skördeloppet finns.

vi behöver samarbeten och du kan hjälpa till!

Ur Skördeloppets målbeskrivning
•

Bansträckningen går genom centrum.
Därmed hoppas vi att butiker och restauranger ska dra nytta av tillströmingen
av människor och genom jippon och annat få
ökad försäljning under arrangemanget.

•

Deltagarmål 2018: 500 löpare

Många kommer hit
En stor andel av de löpare
som kommer hit för att
springa Skördeloppet bor
inte i Hedemora.

•

Hälften av löparna är
barn... de har med sig en
hel familj som supporterteam.

•

Det är som mest folk i rörelse runt lunch
- kolla programmet på hemsidan!

Här kommer du
in i bilden!

•

Exempel på aktiviteter:
spurtpris vid din butik • sprid loppet i dina kanaler • erbjudanden i butiken • använd #skördeloppet • fixa en vätskekontroll • gör en barnaktivitet • utmana andra företag i lagkampen • bjud löparklädda på en gåva • skördeloppsmeny • bra pris på sol/regnskydd/skoskavsplåster • gåva i loppets goodiebags • hejarklack vid företaget • uthyrning av solstolar • sälj färdigpackade picnickorgar • gratis frukt till alla
barn med nummerlapp • erbjud afterrun-meny • dela ut något • anordna en tokig tävling • ge priser till nummerlappslotteriet

Hur gör du för att få ut det mesta ur skördeloppet?
Börja planera redan i dag hur du drar nytta av folkfesten på bästa sätt!
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