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Deze winter de Elfstedentocht schaatsen? Dat
kan!
De meest prestigieuze tocht op ijs gaat 200km te schaats over de Friese meren. Of deze ooit nog

gaat plaatsvinden is maar de vraag...

 

Voor echte avonturiers die tóch deze ontbering van hun bucketlist willen afstrepen, geeft

Trachitol (bekend van de keelpijn tabletten) een team van 18 mensen de kans om af te reizen

naar de Weisensee om de Alternatieve Elfstedentocht te rijden. 

Bucketlist van Irene Schouten
Trachitol biedt iedereen die van een uitdaging houdt of de Elfstedentocht op de bucketlist heeft

staan, de kans om een plek in het team te bemachtigen. In totaal zullen 18 winnaars afreizen om

tijdens een volledig verzorgde reis de Alternatieve Elfstedentocht te verrijden op de

Oostenrijkse Weissensee. 

 

In de campagne waarin wereldkampioen schaatsen Irene Schouten de hoofdrol speelt, roept zij

iedereen op die niet vies is van een uitdaging, om samen met vriend of vriendin zich op te geven

en deze uitdaging aan te gaan. 

‘Streep de Elfstedentocht van je bucketlist’
— Irene Schouten, wereldkampioen Schaatsen

Team Trachitol

⏲
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Niet veel ervaring op ijzers? Geen enkel probleem. In voorbereiding op de reis naar

Oostenrijk  ga je deelnemen aan een schaats-bootcamp. Onder leiding van Elfstedentocht

runner-up (’97) Erik Hulzebosch leer je de kneepjes van het diep zitten, de lange halen en

pootje over.

 

Het team zal 22 januari 2020 afreizen om deel te nemen aan de afstanden van 100 of 200km.

Het schaatsspektakel zal worden afgesloten op het beruchte blarenbal. 

Geef je op!
Wil jij jezelf met een vriend of vriendin opgeven ga dan naar trachitol.nl/elfstedentocht en wie

weet streep jij straks de Elfstedentocht van je bucketlist. 

Voor vragen of additionele informatie:

Partners van Team Trachitol:

Maurits van Tol
maurits.van.tol@salveo-pharma.nl

Michelle Kuijpers
michelle.kuijpers@salveo-pharma.nl
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OVER SALVEO PHARMA

Salveo Pharma is verantwoordelijk voor product development, sales, marketing en distributie van welbekende

merken zoals Trachitol®, isla® keelpastilles, Prospan®, Nisita® neuszalf, Oscillococcinum® , Losimed Duo®

Salveo Pharma
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