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LOOP DE
ANTWERP 10 MILES
OP TOPSCHOENEN
runners’ lab footmobiel
Wat goed om te horen dat uw bedrijf zich heeft
ingeschreven voor de Antwerp 10 Miles. De eerste stap
is al gezet, nog maar een stuk of 25.000 te gaan. Zijn
jullie al hard aan het trainen? We hopen van wel – een
marathon loop je niet uit op bananen en sportdrank
alleen...
Maar dacht je ook al aan de juiste schoenen? Want die
zijn cruciaal om je gewrichten en je spieren te sparen
tijdens het lopen. Een analyse met onze Footscan®
drukplaat toont heel precies waar jouw voeten en enkels
extra steun nodig hebben. Zo kunnen we de perfecte
schoen uitkiezen voor jouw voeten.
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RUST JE HELE
TEAM UIT
MET TOPSCHOENEN
Laat de footmobiel
langskomen
Op een afgesproken tijdstip rijdt ons adviseursteam jullie
bedrijfsparking op met een camionette vol schoenen, en
met een mobiele versie van onze Footscan-drukplaat.
Iedereen die wil, kan zijn voeten laten testen, en krijgt
meteen gepast advies (en schoenen).
De footmobiel kost niets. We vragen alleen minimaal
20 deelnemers (die uiteraard niet allemaal aan de
loopwedstrijd moeten meedoen). Iedereen die daar
schoenen koopt, krijgt 20 procent korting!

Kom met het hele team
naar de winkel
We spreken een tijdstip af waarop jullie team naar
onze winkel komt en daar zijn voeten laat testen. We
reserveren een adviseursteam speciaal voor jullie, en
zorgen ervoor dat iedereen weer huiswaarts jogt met
de perfecte loopschoenen aan zijn voeten.
De grootte van de groep is niet belangrijk, we passen
ons adviseursteam aan jullie wensen aan. Wel even
bellen en een tijdstip afspreken. Iedereen krijgt twintig
procent korting tijdens de sessie!

Ga op je eentje naar de
winkel, mét korting
Is een groeps-pas-sessie organiseren te moeilijk met al
die drukke agenda’s? Geen probleem. Laat gewoon even
weten hoeveel geïnteresseerden er bij jullie rondlopen,
dan zorgen wij voor evenveel kortingsbonnen van 10
EUR per persoon. Dan kan iedereen afzonderlijk zijn
schoenen laten uitkiezen in een van onze winkels.

U vindt ons in Zwijndrecht, Gent, Zaventem en Paal-Beringen.
De footmobiel rijdt graag naar de verste uithoek van het land!
GENT - GHELAMCO ARENA

ZWIJNDRECHT

ZAVENTEM

PAAL-BERINGEN

Ottergemsesteenweg-Zuid

Westpoort 68

Weiveldlaan 41

De Weven 7

808 Bus 3 - 9000 Gent

2070 Zwijndrecht

1930 Zaventem

3583 Paal-Beringen

09 229 19 55

03 775 22 13

02 310 90 74

011 36 02 05

DE SPELREGELS
1

Maak een afspraak via footmobiel@runnerslab.be.

2 Boek die afspraak in de agenda van uw twintig teamleden.
3 In een ruimte van minimum 15m kunnen wij onze metingen doen.
4 Laat iedereen volgens een afgesproken schema langskomen voor een
voetanalyse (max 30 minuten per persoon).

www.runnerslab.be

stay connected

