
Kære Kommune

Det er med i grundpakken:

Cyklistforbundet vil gerne invitere jer med som samarbejdspartner på VI CYKLER TIL ARBEJDE 2020. 
Som samarbejdskommune får I en række fysiske og digitale elementer, der giver jer de bedste forudsætninger for at 
skabe lokal opbakning til VI CYKLER TIL ARBEJDE.  Læs mere på VCTA.dk/kommuner

TILMELD JER SENEST 3. FEBRUAR 2020
Kontakt: Michael Pedersen // mip@cyklistforbundet.dk // 40 70 83 60

Invitation underskrevet af borgmesteren og hvervefolder til 150 af kommunens virksomheder – 
vi trykker, pakker og sender ud  

To skabeloner til opslag på kommunens Facebookside

En komplet oversigt med statistik og afsluttende kampagneresultater for jeres kommune

1.000 kampagnefoldere og 20 trykte plakater til brug til lokale hverveevents

Lodtrækning af vindere i lokale konkurrencer

To skabeloner til pressemeddelelser, hvor I kan fremhæve kommunens engagement i bæredygtig mobilitet

Trykfiler til abribus-plakat med plads til jeres logo

Webbanner

Pris: 6.000 kr.  

Alle elementer fra grundpakken

1 stk. Roll-up til indendørs brug  

Fem hættetrøjer med logo
Et kampagnebanner i vejrbestandigt materiale – 1 x 3 meter

200 stk. bagerposer med logo 

Pris: 8.000 kr.  

Det er med i den store pakke:

Gratis ved forespørgsel:

Roll-up til indendørs brug, 750 kr. pr. stk.

Hættetrøjer, 250 kr. pr. stk., minimumsbestilling er 5 stk.   

Kampagnebanner i vejrbestandigt materiale  – 1 x 3 meter, 550 kr. pr. stk.

Bagerposer 2,5 kr. pr. stk., minimumsbestilling er 200 stk.

Tilkøb af ekstra virksomhedsinvitationer, 15 kr. pr stk.

Tilkøb:

Udfyld skemaet på næste side med de produkter du ønsker at bestille



Gratis ved forespørgsel                                                                                                                                           Antal 

Op til 1.000 stk. kampagnefoldere 

Op til 20 stk. kampagneplakater

Tilmelding (sæt kryds)

Ja, vi vil gerne være samarbejdspartner på VI CYKLER TIL ARBEJDE 2020

Udfyld her: 

Kommune
Afdeling
Adresse
Postnr. og by
Kontaktperson
Telefonnummer
E-mailadresse
EAN-nummer
Referenceperson

TILMELD JER SENEST 3. FEBRUAR 2020 
Kontakt: Michael Pedersen // mip@cyklistforbundet.dk // 40 70 83 60

Bestil kampagnepakke:                                                                                                                                  

Tilkøb:

Roll-up til indendørs brug, 750 kr. pr. stk.

Kampagnebanner i vejrbestandigt materiale -  1 x 3 m, 550 kr. pr. stk.

Hættetrøjer, 250 kr. pr. stk., minimumsbestilling er 5 stk.  

Bagerposer 2.5 kr pr. stk., minimumsbestilling er 200 stk.

Tilkøb af ekstra virksomhedsinvitationer, 15 kr. pr stk.

Grundpakken 6.000 kr.

Stor pakke 8.000 kr. 

Sæt kryds

Antal
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