Sundsvalls största
Friskvårdssatsning?
HJÄLP OSS ATT GENOMFÖRA ÄNNU EN SÄSONG
2010-2020 – Tioårsjubileum i Sundsvall!
I 10 år har hittaut lockat tusentals Sundsvallsbor att ta sig ut och leta
checkpoints. På köpet upptäcker de sin omgivning och får motion. Med
hjälp av en orienteringskarta på papper eller digitalt i appen/på hemsidan.
Vid varje checkpoint finns en kod som deltagaren registrerar på sitt konto,
med chans att vinna fina priser. Alla kan delta utifrån sina förutsättningar,
dygnet runt under säsongen som vanligtvis sträcker sig från maj till
oktober. Alltid kostnadsfritt för deltagaren.

ADOPTERA EN AV ÅRET STOLPAR
FÖR 1000 KR

Hittaut ägs av Svenska
Orienteringsförbundet och drivs
ideellt av Sundsvalls
Orienteringsklubb

Sedan starten 2010 har deltagarna i
Sundsvall registrerat 500 000
checkpointbesök. Lågt räknat 15 minuter per
checkpoint ger 125 000 motionstimmar.
Sedan tillkommer dessutom alla som deltar
men utan att registrera besök på hemsidan

2 av 3 deltagare svarar i enkät att de
anser sig motionera mer eller
mycket mer tack vare hittaut.
I år siktar vi på att slå vårt rekord i
antal registreringar under ett år

Din egen checkpoint
1000 kr
för en
stolpe

Egen dekal på
stolpen (max
6x30 cm)
Omnämnande
på hemsidan och
tryckta kartan

2000 kr
för en
stolpe

Du väljer själv
var checkpointen
ska stå –
exempelvis i ditt
skyltfönster eller
entré

Annons & friskvård
15 000 kr
Stor annons
(90x80 mm) på
tryckta kartor
samt hemsidan.
Friskvård ingår

5000 kr
Annons (90x40
mm) på tryckta
kartor, rullande
banner på
hemsidan.
Friskvård ingår

Friskvård
Utan annons.
Från 1000 kr
beroende på
antal anställda

10 000 ex
Ungefärlig
upplaga av den
tryckta kartan

hittaut är alltid kostnadsfritt för deltagaren och drivs 100% ideellt av
Sundsvalls OK. Vi är helt beroende av ovanstående intäkter för att
täcka kostnader för kartor, checkpoints, websida/app samt licenser.
Eventuellt äverskott går oavkortat till orientringsklubbens
verksamhet. Tack för ditt bidrag

KONTAKT
sundsvall@hittaut.nu

