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NRJ är officiell musikpartner till
Stockholm Tunnel Run Citybanan 2017

Stockholm TunnelRun Citybanan 2017 har genom samarbetet med NRJ
Sverige skapat fantastiska förutsättningar för ett komplett och professionellt
musikutbud under detta evenemang.

- NRJ är ett starkt varumärke inom den moderna musikvärlden. Genom detta
samarbete får vi en partner med stark passion för musik och event som passar oss
väldigt bra när vi ska genomföra detta arrangemang. Med NRJ som partner är vi
säkra på att vi får den underhållning för alla våra deltagare, säger Tomas Hoszek
Generalsekreterare för Lidingöloppet.



NRJ kommer att se till att loppets deltagare får rätt musik vid rätt tillfälle och
kommer också att aktivt deltaga i arrangemanget med flera löpare från sin
verksamhet samt göra intervjuer före och under loppet.

Motionsloppet Stockholm Tunnel Run Citybanan kommer bara att ske en
gång, sedan förblir tunneln stängd för allmänheten. Deltagarna kommer att få
en oförglömlig upplevelse samtidigt som man springer.

- Vi ser detta evenemang som ett självklart deltagande från vår sida. Vi är idag
det ledande radiovarumärket med över 28 miljoner lyssnare per vecka och vi har
alltid som målsättning att synas och höras på roliga evenemang. Det här
loppet är just ett sådant där vi får möjlighet att exponera oss tillsammans med
intressanta målgrupper och vi ser fram mot att peppa och heja fram alla
deltagare med NRJ-hits, säger Mark Iglesias, marknadschef för NRJ i Sverige. 

Lidingöloppet arrangerar Stockholm Tunnel Run Citybanan 2017 som
genomförs den 25 mars 2017. Loppet är ca 8 km långt, varav 6 kilometer är
belägen under mark i den nya tunneln vid Citybanan. Loppet har plats för ca
40.000 löpare, starten går vid Karolinska Institutet och mål sker på
Medborgarplatsen på Södermalm. Medarrangör är Midnattsloppet.

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.

Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Portugal, Irland och Storbritannien och
når mer än 55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.
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