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Nyhedsbrev april 2018

Hermed udsender Folkecykelløbet Lolland Rundt årets første nyhedsbrev, der handler om nyheder under
Lolland Rundt 2018, der køres den 20. – 22. juli 2018.
Brochurer udsendes i år med almindeligt brev.
For 3 år siden begyndte Lolland Rundt at udsende brochure til årets løb via e-mail. Derefter mistede vi deltagere år efter år. Vi kan naturligvis ikke sige, om det skyldes udsendelse af brochure ved e-mail, men vi oplevede i 2017, at færre førstegangsdeltagere fra året før, end vi nogensinde har oplevet det, vendte tilbage.
Derfor prøver vi i år at udsende almindelige breve til de sidste 3 års deltagere i håb om, at et brev i postkassen ses bedre end en e-mail. Det er naturligvis dyrt, men vi prøver, om det ikke skulle være pengene værd.
Årets PR kampagne
Lolland Rundt bruger hvert år penge på at markedsføre arrangementet. I år har vi valgt at satse på Facebook.
Som altid bruger vi annoncepenge på den lokale presse, men vi skal ramme bredere, og Facebook formår at
udsende information til den præcise målgruppe.
Vi sender information/reklame via Facebook til danskere, der interesserer sig for aktiv cykelferie og motionscykling, samt er over 35 år. Vi har valgt den målgruppe, fordi den svarer til de deltagere, der hidtil har
været flest af. Husk at kigge på Lolland Rundts Facebook profil.
Fælles arrangement torsdag aften
Torsdag aften har i mange år været en grill aften. Det ændrer vi i år, så maden i Sakskøbing Sportscenter i
stedet kommer til at hedde ”Dagens Ret”. Prisen bliver 69 kr., serveringen bliver hurtigere og madkøen bliver mindre. Men maden bliver ikke ringere, måske tvært imod.
Guidet tur på Nordlolland
Det har længe ærgret bestyrelsen og mange af Lolland Rundts deltagere, at vi ikke kan komme til at køre i de
smukke dele af Nordlolland. I år laver vi som et forsøg en rute på Nordlolland om lørdagen. Ruten følger et
koncept, der er nyt for Lolland Rundt. Ruten køres nemlig i en stor gruppe med guide, og den starter ikke i
Sakskøbing som de andre ruter.
Den guidede rute starter ved Stokkemarke, der hvor vi tidligere år vendte om. Deltagerne skal selv køre til
startstedet i egen bil med deres cykel. Guiden fortæller om startstedet, og så kører alle samlet til næste spændende sted, guiden fortæller, og der fortsættes. I alt knap 60 km. Tilbage ved startstedet kører alle i egen bil
tilbage til Sakskøbing.
Se mere på www.lollandrundt.dk under menuen download, hvor du kan læse mere i rutebeskrivelsen.
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Eventyrruten bliver anderledes
Eventyrruten afvikles i år efter et nyt koncept. Deltagere i Eventyrruten kører samlet i én gruppe. Ruten vil
ikke være afmærket. På rastepladserne og andre udvalgte steder, gøres holdt, og Lolland Rundts koordinator
leger med børnene og fortæller historier. Legene er af den gammeldags slags, som giver megen motion og
morskab.
Se mere på www.lollandrundt.dk under menuen download, hvor du kan læse mere i rutebeskrivelsen.
Husk at der kan købes gavekort til Lolland Rundt. Se mere på www.lollandrundt.dk.
Næste nyhedsbrev forventes udsendt sidst i juni 2018, med status for årets Lolland Rundt.
Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, så send venligst e-mail til kontakt@lollandrundt.dk.
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