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AGENDA
HVAD ER TOUR DE KIDS?
HVEM ER MÅLGRUPPEN?
HVAD ER VORES VISION?
SPONSORPRISER OG EKSPONERING
MEDIAPLAN (er under forhandling med Cartoon Network/Egmont)
ELEMENTER
MARKEDSFØRING

C Y K E L LØ B
FOR DET UNGE
DANMARK

H VAD ER TOU R DE KIDS?

Tour de Kids er Danmarks største cykelløb for børn, og en tilbagevendende
årlig begivenhed.
Når Tour de Kids, i samarbejde med DGI og Børneulykkesfonden, løber af
stablen vil de større byer i hele landet på skift være vært for cykelløbet for
børn i alderen 4-10 år.
i 2019 udvælges 6 værtsbyer.
Al salg af startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden, for bl.a. at
fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark og
nedbringe antallet af børneulykker i trafikken.
POSTER/PITSTOPS
Der planlægges forskellige distancer til børnene alt efter alder og
performance.

UNDERHOLDNING
Der forefindes underholdning på start- og slutfeltet, lige fra tryllekunstnere
til musikere i børnehøjde.

AFSLUTNING
Alle cyklende børn modtager et diplom for at have deltaget.

VISION

Omdrejningspunktet i Tour de Kids vision er GLÆDE, med fokus på
trafiksikkerhed, motion, sunde værdier og med henblik på at fremme
cykelkulturen i den enkelte værtsby.

VI ØNSKER:
•

at give børn i Danmark muligheden for at mærke en fælles glæde ved
at røre sig, få motion og mærke suset og friheden på en cykel, og 		
dermed få flere børn til at benytte cyklen, både som motionsform, men
også som en helt naturlig del af hverdagens transport.

•

at lade de deltagende børn glæde andre børn igennem støtte til et
godt formål

•

at give børn forståelsen af og fokus på hvordan de vil kunne færdes
trygt og godt i trafikken, og dermed skabe glæde og selvstændighed
blandt børnene.

•

at lade børnene være cykelstjerner for en dag.

S P ONS OR PRISER

GULD SPONSOR : 200.000 dkk (navnesponsor) - større visuel identitet
• Bandereklamer
• Merchandise (T-shirt, startnumre, drikkedunk, goodiebag, diverse labels)
• Some
• Registreringssite
• Plakater og alle tryksager
• Annoncering og PR
• Demo og brandactiviation
• Startnumre til intern og ekstern brug
• Eksklusitivitet i kategorien
SØLV SPONSOR : 100.000 dkk (navnesponser) - mindre visuel identitet
• Bandereklamer
• Merchandise (T-shirt, startnumre, mulighed for at fylde i goodiebag)
• Some
• Registreringssite
• Plakater og udvalgte tryksager
• Udvalgt annoncering og PR
• Demo og brandactiviation
• Startnumre til intern og ekstern brug
• Eksklusitivitet i kategorien
BRONZE SPONSOR : 50.000 dkk • Merchandise (mulighed for at fylde i goodiebag)
• Registreringssite
• Demo og brandactiviation
• Startnumre til intern og ekstern brug

Forventede deltagere pr. event: 800 x 6
Medieplan drøftes pt. med Cartoon Networks

2019

GU L D S P O N S O R

MEDI APL AN

Denne er pt i forhandling med Cartoon Network.

MÅLGRUPPEN

Vi arbejder med to forskellige målgrupper, som vi skal henvende os til
1.

4-10-årige, der skal deltage i løbet

2.

Forældre, lærere og pædagoger med tilknytning
til potentielle deltagere

LO GO

2019

2019
Logoet vil fænge den 4-10 årige målgruppe pga den
legende typografi og Figuren BUFFE. Det er tilpas nuttet og
sejt på samme tid, og appellerer derfor både til drenge
og piger. Figuren i logoet bliver en slags maskot, som man
vil kunne se optræde på diverse merchandises, og i små
historier omhandlende trafiksikkerhed.
Historierne vil være en del af teaserkampagnen, op til
løbet, som man vil kunne se optræde som digitale bannere
på diverse platforme.

2019

TOURPL AN

2019
Touren forløber lørdage formiddage.
over 6 weekender
Datoer 2019:

17. 24 .31. august
7. 14. 28. september

Potentielle byer:

Herning
Skive
Slagelse
Hillerød
Nyborg
Køge

Viborg
(i forbindelse med Hærvejsløbet i juni)

Aalborg
Randers
Middelfart
Roskilde

Vejle
Helsingør
Frederikshavn
Aabenraa
Bornholm

KØGE

U NDERV I SNINGSMATERIALE

6/20

RIGTIGT! Rigtig godt gået!!
Du ved rigtig meget om
trafiksikkerhed. Ved du så også,
hvordan man passer på over for
lastbiler

5 RIGTIGE

Undervisningsbog

Spil /test

Skolerne bliver opfordret til at benytte sig af undervisningsmateriale, som
er udarbejdet i samarbejde med Børneulykkesfonden.
Dette i form af bøger, som opfølges af et spil, som tester elevens
forståelse for trafiksikkerhed. Testen appellerer til barnets spillelyst. Man
kan spille spillet lige så mange gange man vil - og spille mod andre.

E LEMENT ER

2019

TOUR DE DK 2019

MELD DIG TIL

UNDERVISNINGSMATERIALE

TOUR DE KIDS 2019

14582
14582

Asta Nielsen

Sabine Fuhlendorph

14582

MELD DIG TIL HER

Frederik Von Muhlen
14582

ED UT PERSPICIATIS
UNDE OMNIS ISTE NATUS

Andreas Lindgaard

error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto

14582
Jacob Severinsen
14582
Simon Peter Asserbo

ED UT PERS PIC IATIS

W E B S I TE
Websitet designes enkelt og indbydende
med iøjnefaldende call to actions.

GPS - TR AC KER
Man vil kunne følge deltagerne på en
app, der tracker cyklisterne via GPS.
App’en kan både ses på mobil samt en
storskærm ved start-feltet.

D I P LO M
Alle deltagerne modtager et diplom
efter endt cykelløb.

M ERC HANDISE

2019

2019

2019

G UL D S P O N S O R
Reflekser

I samabejde med Børneulykkesfonden udvikles
merchandise til børnene - så som reflekser med
de dyr, der optræder i undervisningsmaterialet, og
refleksklistermærker til at sætte på cykelhjelmen.

Refleks-klistermærke til hjelm

Drikkedunk

Goodiebag

MARK EDSF Ø RING

TV
Der sendes pressemeddelelser ud
med henblik på at få historien ud
i nationale og lokale medier - Fra
radio og aviser til lokaltv.

SAMARBEJDE MED BØR NESTJ ER NER
Kendte børnestjerner inviteres med
til at starte cykelløbet.

D I R EKTE TV
Cartoon Network er mediepartner.
Herunder bla. tv og youtube.

MARK EDSF Ø RING

To u r d e D a n m a r k f o r k i d s
Lad dit barn prøve sin indre cykeltrytter af, til årets store
cykelløb, der løber af stablen i weekenden den 5/6-8/6 i
Danmarks store byer.
læs mere

Tilmeld her

RADIO
Radioindslag, hvor børn dyster om
trafiksikkerhedsspørgsmål - og kan
vinde en cykel.

DIGITA L M A R KED SF ØR I NG
Annoncering på Social media og
bannerads på diverse platforme
målrettes henholdsvis deltagere,
forældre, lærere og pædagoger.
Budskabet tilpasses naturligvis de
forskellige segmenter

