
Välkommen att delta i Neuropromenaden!  

 

 

Gå, rulla eller spring!  

Neuropromenaden är ett enkelt motionsarrangemang där alla kan delta på sina egna villkor. 

Syftet är att samla in pengar till neurologisk forskning och medvetandegöra att en halv 

miljon svenskar lever med neurologisk diagnos, exempelvis MS, polyneuropati, stroke, 

Parkinson och epilepsi.  

 

Engagera personalgruppen i en hälsofrämjande aktivitet som 

gör skillnad  

Förutom att bidra till neurologisk forskning är Neuropromenaden också ett enkelt sätt att 

främja hälsorelaterade aktiviteter som exempelvis lunchpromenader. Genom att företaget 

deltar som lag i kampanjen är hela personalgruppen med och bidrar till lagets framgångar 

genom sina motionsaktiviteter.  

 

Så går det till  

Under årets Neuropromenad bjuder vi in företag att delta i Neuropromenaden genom att 

starta ett lag. Lagets uppgift är att engagera sin personal, medlemmar eller följare. Varje lag 

är med och tävlar om vem som kan samla in mest pengar och vem som kan engagera flest 

deltagare.  

Att registrera ett lag är enkelt och ni gör det via www.neuropromenaden.se från och med 8 

april.  

På www.neuropromenaden.se kommer de tio bästa lagen att synas i en 10-i-topp-lista. Tänk 

därför igenom noga vad ert lag ska heta då detta kan komma att synas på sidan.  

 

 



Engagera er personal 

Från och med 1 maj kan ni engagera er personal, medlemmar eller följare genom att 

uppmana dem att anmäla sig via www.neuropromenaden.se, ge en valfri gåva och sedan 

delta i Neuropromenaden på egen hand – när, var och hur det passar en själv. Kampanjen 

pågår sedan fram till 16 maj.  

Deltagaravgiften är en valfri gåva till neurologisk forskning. För att ens anmälan ska kunna 

tillfalla ett lag behöver man ge en gåva på minst 10 kr. Varje deltagare kan bidra till laget 

flera gånger.  

Så syns ni 

Alla företag som lyckas samla in mer än 5000 kr syns i en tackannons i vår medlemstidning 

Reflex som går ut till cirka 13 000 personer. Ni får dessutom ha er logotyp på 

www.neuropromenaden.se. 

 

Viktiga datum  

Starta ett lag: från och med 8 april via www.neuropormenaden.se  

Anmälan öppnar för enskilda deltagare: 1 maj  

Kampanjen pågår: 8-16 maj  

 

Vart går pengarna?  

Organisationen Neuro som står bakom Neuropromenaden har 90-konto och fördelar varje år 

medel till neurologisk forskning om olika diagnoser och symtom, exempelvis MS, Parkinson, 

stroke och polyneuropati. Vi har 90-konto. Läs gärna mer på www.neuro.se.  

 

Kontakta oss gärna  

Varmt välkomna att kontakta Jenny Höglund, Insamlingsansvarig på Neuro  

E-post: jenny.hoglund@neuro.se Telefon: 076 001 70 31 

 

 

 

                                   

http://www.neuro.se/

