
Skap samhold, aktivitet og 
gode turvaner på jobben!

Friluftsrådet 

tilbyr følgende

Stikk UT! Bedrift- 

pakker:

Grønn pakke:
Inkluderer tilgang til  
registreringsløsning  
og statistikk for 
ansatte i bedriften.

Toppliste over alle  
bedriftene som er med.

Pris: Kr 2900,-

Blå pakke:
Inkluderer tilgang til 
registreringsløsning  
og statistikk for 
ansatte i bedriften. 

Toppliste over alle  
bedriftene som er med.

Mulighet til å legge til 
avdelinger. (maks 6)

Logo på stikkut.no 
under Stikk UT! Bedrift-partner

Pris: Kr 13 000.-

Rød pakke:
Inkluderer tilgang til 
registreringsløsning og 
statistikk for ansatte i 
bedriften. 

Toppliste over alle  
bedriftene som er med.

Mulighet til å legge til 
avdelinger. (Maks 10)

Logo på stikkut.no 
under Stikk UT! Bedrift-partner

Muligheten til å sponse 
ett av årets turmål med 
logo på baksiden av 
kodekortet som ligger i 
turkassen (i tillegg oppfordrer  
vi bedriften til å bruke dette turmålet 
til noe spesielt i løpet av sesongen. 
Eks; arrangerer fellesturer, motbakke- 
løp, familiedag eller lignende.)

Pris: Kr 21 000,-

20202020
1. mai -  

31. oktober

Stikk UT! Bedrift har blitt en stor suksess og vi ønsker både tidligere
og nye bedrifter velkommen til ny sesong. Håper dere er med

når startskuddet går 1. mai.
 

Stikk UT! Bedrift passer for arbeidsplasser som ønsker å forebygge 
sykefravær, motivere ansatte til fysisk aktivitet og ikke minst

skape gode naturopplevelser.
 

For å være med må bedriften melde seg på og opprette
en administrator som inviterer ansatte via en invitasjonslenke. 

 
Under Min Bedrift på stikkut.no kan man følge med på statistikken

til ansatte og se liste over alle bedrifter som deltar.
Topplista for Stikk UT! vil denne sesongen basere seg på

antall registrerte turer og ikke antall turmål.
 

Lag gjerne uhøytidlige kåringer blant avdelinger og ansatte
for å motivere deltagerne til å bli med. Friluftsrådet har flotte

produkter med Stikk UT!-logo som kan brukes til
premie/takk for innsatsen, ta kontakt!

 
Gled dere til alle turmulighetene!

Påmelding gjøres på stikkUT.no 
Kontaktperson: Liv Synnøve Hoel • liv@friluftsraad.no • Tlf: 93685408


