
 

Pakket bedrijvenloop Campus Trail 
€ 195 ex. BTW per pakket 

De Campus Trail is een bijzonder loopevenement dat georganiseerd wordt op Campus Groningen, 
locatie Zernike. Het is niet zomaar een hardloopevenement; het gaat dwars door de gebouwen op de 
Campus! Een unieke kans voor studenten, medewerkers op de Campus, bewoners, en het 
bedrijfsleven in Groningen om de verschillende gebouwen te ontdekken. De route van de Campus 
Trail gaat door verschillende gebouwen; sportfaciliteiten, bedrijven, labs en onderwijsfaciliteiten over 
een route van 6.5 kilometer. Een mooie manier om de Campus ook in 2018 sportief op de kaart te 
zetten! 
  
Het gaat bij de Campus Trail niet om de snelste tijd, het is een echte FUN RUN! Alles staat in het 
teken van beleving en gezelligheid. En daar kunt u aan deelnemen met 1 of meerdere team(s). Welke 
(zaken)relaties wilt u uitnodigen voor uw team voor de 2e editie van Campus Trail op donderdag 6 
september 2018? 
 
Kom op plaatsen waar u normaal niet komt en al helemaal niet in een hardloop outfit. Deel de 
beleving met het team. Een leuke ervaring die begint bij de start met warming up, langs het unieke 
parcours naar de finish. U kunt met meerdere teams deelnemen. Elk bedrijventeam bestaat uit 6 tot 
8 deelnemers. 
 

Hoe ziet het bedrijvenpakket van Campus Trail eruit? 

 6 tot 8 rugnummers (per team); 

 Samen starten; 

 Een mooie teamfoto (start en/of finish) voor sponsorbanner; 

 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 een drankje bij de finish; 

 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 bedrijvenpakket sturen naar 

info@paulvanputevents.nl  
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