
Det bästa med att

vara arrangör, är

känslan att göra

något betydelsefullt!

Varje år spinnar tusentals personer för att samla in pengar till

Barncancerfondens viktiga arbete! 

Vem som helst kan arrangera ett Spin of Hope. Privatpersoner,

företag, idrottsföreningar eller träningsanläggningar. Du kanske

är en van arrangör eller så har du aldrig tidigare anordnat ett

spinningevent. Oavsett så finns vi på Barncancerfonden till hjälp

för att stötta dig under planeringens gång.

Genom att arrangera Spin of Hope är du med och bidrar till att

forskningen kring barncancer får fortsatt finansiellt stöd.

Dessutom får både du och dina deltagare en härlig dag

tillsammans där ni får tillfälle att utöva en rolig, härligt och

svettig aktivitet! Det spelar ingen roll hur stort eller litet ditt

event blir. Det viktiga är att du är med - varje krona gör skillnad.

Här nedan listar vi hur enkelt det är för dig att arrangera ditt

egna Spin of hope! 

VILL DU BLI EN DEL AV
SVERIGES VIKTIGASTE
SPINNINGFEST?

Stötta kampen mot barncancer genom

att arrangera ett Spin of Hope!

SÅ ARRANGERAR DU ETT 
SPIN OF HOPE



 

 

 1. Välj tid och plats för ditt Spin of Hope.

Du väljer vilken av dem utsatta dagarna du vill arrangera ditt pass på. Sedan väljer du vilken

tid och plats som passar just ditt event. 

 2. Registrera dig som arrangör på www.spinofhope.se/skapa-event

Genom att registrera dig som arrangör skapas din arrangörssida. På din sida kan du: 

- Sätta ett insamlingsmål

- Bestämma hur många platser du har för ditt event

- Lägga upp kontaktinformation

- Lägga upp allmän information om ditt event

- Skriva nyheter

- Lägga upp bilder

- Lägga upp egna sponsorer

- Hämta hem din deltagarlista och kommunicera med dina deltagare på eventet

- När som helst gå in och uppdatera din eventsida på "Mina sidor" på       

 www.barncancerfonden.se

 

3. Sprid budskapet och bjud in deltagare till ditt Spin of Hope!

När du blir arrangör får du tillgång till ett marknadsföringskit som innehåller bland annat:

bildmaterial till sociala medier, affischer, banners, logotyper och mall för deltagardiplom.

- Arbeta gärna aktivt med dina sociala medier. Skapa innehåll på din Facebooksida löpande.

- Använd gärna hashtagen #spinofhope #barncancerfonden och #utrotabarncancer.

- Tagga @barncancerfonden i dina inlägg så har vi möjlighet att dela dem vidare för att

sprida ditt Spin of Hope ytterligare.

Så här går det till

Som arrangör får man en egen QR-kod 

kopplat till sin insamling

Du får din egen eventsida där din information om ditt 

Spin of Hope förmedlas till dina deltagare



- Här laddar du ner marknadsföringsmaterial, för att få så mycket spridning och stöd som

möjligt inför ditt event.

- Vi hjälper dig genom hela eventet och vill du läsa på mer kring tips inför ditt event kan du

göra det här.

- Här hittar du frågor & svar på vanliga frågor inför ditt event. 

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor!
Skicka ett mejl till event@barncancerfonden.se

Här kommer tre användbara länkar som hjäper dig att planera och

utföra ett så bra Spin of Hope som möjligt.

https://www.barncancerfonden.se/event/spin-of-hope/om-eventet/for-arrangorer/material-for-arrangorer/
https://www.barncancerfonden.se/event/walk-of-hope/for-arrangorer/tips-till-arrangorer/
https://www.barncancerfonden.se/event/walk-of-hope/om-eventet/fragor-och-svar/
https://www.barncancerfonden.se/event/walk-of-hope/om-eventet/fragor-och-svar/

