Campus Trail 2019 | Community package
Samen met collega’s en relaties mee doen aan dé belevingsrun op Campus
Groningen en zichtbaarheid van jouw bedrijf? Doe mee met een bedrijventeam!
€135-, exclusief btw
20 september 2019 | 15.30 uur | start: Avebe Innovation Center
De Campus Trail is een bijzonder evenement dat georganiseerd wordt op Campus Groningen, locatie Zernike.
Het is niet zomaar een (hard)loopevenement; het gaat dwars door de gebouwen op de Campus! Een unieke
kans voor studenten, medewerkers, bewoners, en het bedrijfsleven op de Campus en in Groningen om de
verschillende gebouwen en innovaties te ontdekken.
De route van de 6.5 km gaat door verschillende gebouwen; sportfaciliteiten, bedrijven, labs en onderwijsfaciliteiten. Dit jaar is de start- en finish bij het fonkelnieuwe Avebe Innovatiecentrum op Campus Groningen!
Het gaat bij de Campus Trail niet om de snelste tijd, het is een echte belevingsrun. Daarnaast mag er ook
gelopen worden i.p.v. hardlopen. Alles staat in het teken van beleving, beweging en ontmoeten. En daar kunt u
aan deelnemen met 1 of meerdere team(s)! Met welke collega’s, vrienden, familie (zaken)relaties staat u aan
de start van de Campus Trail op vrijdag 20 september 2019?
Bedrijven/instellingen kunnen met meerdere teams deelnemen. Elk team-pakket bestaat uit 6 tot 8
deelnemers.
Hoe ziet het bedrijvenpakket voor de Campus Trail eruit?


6 tot 8 startnummers (per team);
* Extra startnummers tegen gereduceerd tarief











Samen starten;
Een mooie teamfoto (start en/of finish);
Een selfie stick (in bruikleen);
Een leuk aandenken aan uw deelname in de vorm van een medaille;
Een versnapering onderweg en aan de finish om de dorst te lessen;
Munten voor de borrel achteraf
Logo vermelding op banner bij de finish;
Logo vermelding op de website;
Logo vermelding in online berichtgeving

U kunt uw aanmelding van het team of uw vragen over het (bedrijven)pakket sturen naar
info@paulvanputevents.nl

Startnummers extra
<10 extra deelnemers

€12,50 per deelnemer

11-25 extra deelnemers

€10,00 per deelnemer

>25 extra deelnemers

€9,50 per deelnemer

