Folkecykelløbet
Lolland Rundt

Nyhedsbrev april 2019

Lolland Rundt køres i 2019 den 26. til 28. juli. Dette nyhedsbrev udsendes i forbindelse med, at Lolland
Rundts brochure 1. april er udsendt som brevpost.

Ny brochure i 2019.
En af årets nyheder er brochuren, idet vi har skiftet det tidligere layout ud med et nyt, der virker mere
tidssvarende. Brochureteksten er også ændret, så den blot skal være en appetitvækker, der skal få nye og
gamle deltagere til at gå ind på vores hjemmeside for at se mere om Lolland Rundt, herunder priser.
Samtidig med brochuren vil forsiderne på turbeskrivelse, plakat og sanghæfte blive ændret tilsvarende.
Lolland Rundt i 2019.
Vi bibeholder alle de tilbud, som vi havde i 2018, altså tilbud om 3 voksenruter, Eventyrrute for børn
med forældre/bedsteforældre og guidet rute lørdag. Desuden overnatning i Hal B, Ellekildeskolen og
plænen ved cafeteriaet efter eget valg, samt Dagens Ret torsdag aften til 75 kr.
Prisen er steget lidt, svarende til stigningen på madpriserne, så den fulde tur fra fredag kl. 0900 til søndag
kl 1400 med overnatning og fuld forplejning koster 930 kr.
Se mere på vores hjemmeside www.lollandrundt.dk.
Sakskøbing Sportscenter i 2019
Sakskøbing Sportscenters hal A står for en total ombygning, men i 2019 er arbejdet ikke påbegyndt, og
ombygningen får derfor ikke indflydelse på Lolland Rundt i 2019.
Reklame for Lolland Rundt
Vi har i år valgt at satse på annoncer Facebook, og det ser allerede nu ud til at have givet gode resultater.
Så vi forventer mere end 300 deltagere i 2019.
Vi udsender en enkelt brochure til hver af de sidste 3 års deltagere. Er du interesseret i at hjælpe os med
at lægge brochuren på relevante steder, sender vi dig gerne det antal brochurer, du har brug for. Henvend
dig evt. til kontakt@lollandrundt.dk.
Husk at der kan købes gavekort til Lolland Rundt. Se mere på www.lollandrundt.dk.
Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, så send venligst e-mail til kontakt@lollandrundt.dk.

Med venlig hilsen
"Lolland Rundt"

