
Utställar- 
paket

VISA UPP DIN VERKSAMHET I  
GÖTEBORGSGIROTS EVENTBY
– TRÄFFA TUSENTALS  
CYKELENTUSIASTER

Göteborgsgirot är Västkustens största cykelfest 
med lopp för alla slags cyklister, från nybörjare och 
motionärer till elit. Helgen den 3–5 maj 2019 är det 
dags för nästa giro och vi vill erbjuda dig att visa 
upp din verksamhet i eventbyn mitt på Heden. 

I eventbyn finns start- och målgång för samtliga 
lopp (förutom Grand Prix). Det är där deltagarna 
hämtar sina nummerlappar, där prisceremonierna 
tar plats och försäljning av mat och material sker. 
Med andra ord passerar alla girodeltagare och deras  
anhöriga eventbyn vilket gör den till en utmärkt 
exponeringsyta.

Eventbyn är också helt öppen för besökare och  
publik under girohelgen. Besökarna är generellt köp- 
starka och lockas av de aktiviteter som arrangeras 
för både barn och vuxna. De är hälsomedveten och 
värdesätter varumärken av bra kvalitet.

Preliminera öppetider
Fredag 12.00-20.00
Lördag 09.00-18.00
Söndag 09.00-16.00

Så varmt välkommen att visa upp dig och din  
verksamhet under Göteborgsgirot 2019!

I utställarpaketet 
ingår
• Tält på 25 m² inkl. områdesbevakning
• 10 startplatser till valfritt lopp
• El: 10A, 230-V, 1-fas (Måste förbeställas)
• Fast internetanslutning (Måste förbeställas)

Vid bokning före  
15 mars ingår även
• Exponering på program och karta
• Möjlighet till exponering i nyhetsbrev  
 (ca 10 000 adresser)
• Möjlighet till exponering i sociala medier  
 (ca 7 000 följare)
• Möjlighet till exponering i officiellt magasin  
 (40 000 ex)

Pris
30 000 kr exkl. moms.

Tillval
Det finns möjlighet att förbeställa mat. En meny 
kommer skickas ut närmare inpå evenemanget.  
Säg också till om ni önskar tillval så som 
ståbord (300 kr/st), kylskåp (2000 kr/st), el: 16 A, 3-fas 
(1800 kr) eller liknande. 

Albin B. Kummel
albin@goteborgsgirot.se
070-879 05 48

Läs gärna mer om Göteborgsgirot på goteborgsgirot.se

Ta chansen!
Du köper utställarpaketet genom att kontakta Göteborgsgirots projektledare Albin B. Kummel 
direkt via mejl eller telefon.


