
80 mil på 7 dagar
VentimStafetten för Barncancerfonden
Ventim följer upp succén från förra året då vi med hjälp av sponsorer och samarbetspartner 
samlade in 635 000:- till Barncancerfonden. 

I år utvecklar vi konceptet och erbjuder VentimStafetten. VentimStafetten sträcker sig mellan 
Ventims nordligaste kontor i Sundsvall och huvudkontoret i Kalmar (ca 80 mil) och genomförs 
som en stafett av Ventims anställda. Som sponsor kan du välja en eller flera sträckor att cykla 
eller springa med oss, marknadsföra ditt företag och den goda gärning som görs.

Välj det sponsorpaket som passar dig och ditt företag bäst och gör en viktig insats. 
Alla överskjutande intäkter går oavkortat till Barncancerfonden.

Upplägg 2023

VentimStafetten startar i 
Sundsvall 31 augusti och 
avslutas i Kalmar 6 september. 

Det finns 11 delsträckor som 
genomförs antingen genom 
cykling eller löpning av anställda 
på Ventim. 
Det finns även en digital sträcka 
där man kan delta från sin hem- 
ort, denna genomförs 2 - 3 
september.

Som sponsor kan du välja den 
delsträcka du vill sponsra och 
cykla/springa tillsammans med 
ditt team och representant från 
oss. Du kan också välja att delta 
delar av sträckan. Självklart går 
det bra att sponsra utan att delta 
fysiskt - men vi lovar att det är 
roligt!

Magnus Sjödin, Barncancerfonden tar 
emot checken på 635 000:- från Ventims 
VD Thony Lundell, 2022



Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra sträckorna. 
Dock kommer den sammanlagda sträckan att bli minst 800 km.

Sträckor

Sponsorpaket

Ettöringen 8 000:-
Sponsra VentimStafetten med 
1 öre per avverkad meter. 

- Företagsnamn och hashtags i  
   Ventims digitala marknads-
  föring före, under och efter    
  aktiviteten, vilka lätt kan delas  
  vidare.
- Företagslogotype på roll-ups.
- Digital presentation och del-
   tagande på valfri sträcka. 
   Möjlighet till egen marknads-   
   aktivitet.

Sträcksponsor 
Sponsra valfri sträcka med 10 
öre per avverkad meter. Kortaste 
sträckan är 13 km (1 300:-) och 
längsta 125 km (12 500:-). 

-  Företagsnamn och hashtags i  
    Ventims digitala marknads-
    föring före, under och efter    
    aktiviteten, vilka lätt kan delas  
    vidare.
-  Företagslogotype på roll-ups.
-  Digital presentation och del-
    tagande på sponsrad sträcka. 
   Möjlighet till egen marknads-   
  aktivitet.
 

Sträcka Datum Start Mål Antal km

1 31 aug Sundsvall Järvsö 125
    
2 1 sep Järvsö Bollnäs 50
    
3 2 - 3 sep Bollnäs Norrköping 382
    
4 4 sep Norrköping Västra Husby 13   
  
5 4 sep Västra Husby Gamleby 88
    
6 4 sep Gamleby Västervik (Rödsele) 32
    
7 5 sep Västervik (Rödsele) Oskarshamn 79  
  
8 5 sep Oskarshamn Påskallavik 18
    
9 5 sep Påskallavik Mönsterås 18
    
10 6 sep Mönsterås Ryssby 40
    
11 6 sep Ryssby Ventim 19

Aktivitet Sponsorpaket

Cykling  12 500:-

Löpning  5 000:-

Digital sträcka 10 000:-

Löpning  1 300:-

Cykling  8 800:-

Cykling  3 200:- 

Cykling  7 900:-

Löpning  1 800:-

Cykling  1 800:-

Cykling  4 000:-

Löpning  1 900:-

För mer information, kontakta din säljare eller
Anna Stenlund: anna.stenlund@ventim.se alt. 0705 74 11 05.


