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5VE MORE inleder samarbete med Lunds Tyngdlyftningsklubb! 

5VE MORE är exalterade över samarbetet med Lunds TK och möjligheten att få träffa alla 

duktiga atleter som tränar på anläggningen. Vi vill därför informera om följande 

lanseringskampanj: 

 

1. 5VE MORE erbjuder samtliga medlemmar i Lunds TK en startkampanj i form av 30% 

rabatt vid köp för minst 300 kr. För att rabatten ska aktiveras behöver medlemmen 

följa @5vemore på Instagram samt skapa ett konto hos 5VEMORE.com, varpå 

medlemmen kopplas till kundgruppen Lunds TK. Rabatten aktiveras automatiskt vid 

inloggat läge och syns i kassan. Leveransmetoderna som kan väljas för denna 

kampanj är ”Hämta hos 5VE MORE” eller ”leverans till Café Vrå”. Kampanjen gäller 

till och med 2022-12-31.  

 

2. 5VE MORE erbjuder Lunds TK:s medlemmar 20% rabatt på hela sortimentet i e-

handelsbutiken 5VEMORE.com, med leverans till Café Vrå på Fasanvägen 2 i Lund, 

alternativt annan leveransadress enligt överenskommelse. Rabatten erhålles 

genom att rabattkoden VRÅ20 anges i kassan hos e-handelsbutiken 5VEMORE.com.  

 

Viktigt: 

*Inom ramen för samarbetet åtar sig 5VE MORE att inte direkt marknadsföra till Lunds TK eller 

dess medlemmar sådana kosttillskott som är dopingklassade eller som finns på på WADA:s 

(World Anti-Doping Agency) så kallad ”Prohobited list” (ett omfattande dokumentet som 

fungerar som internationell standard för att identifiera ämnen och metoder som är förbjudna 

inom idrotten). Därtill åtar sig 5VE MORE att notifiera Lunds TK om det kommer till 5VE 

MORE:s kännedom att någon av de produkter som 5VE MORE säljer har hamnat på 

ovannämnda lista, så att Lunds TK kan meddela dess medlemmar. 

------ 

5VE MORE är ett koncept som ämnar skapa förutsättningar för att fler elitsatsande idrottare 

ska uppnå professionell nivå. Vi brinner för att skapa möjligheter där fler atleter kan livnära 

sig på idrottsutövning. 

För att finansiera vår verksamhetsplan och uppnå visionen har vi lanserat e-handelsbutiken 

5VEMORE.com som säljer kosttillskott och tillbehör. Försäljningen syftar till att skapa 

sponsoravtal och möjligheter för fler atleter. Vi vill således förmedla budskapet att när Du 

ändå handlar kosttillskott, gör det gärna hos 5VEMORE.com och stötta samtidigt fler 

aspirerande idrottare. Vi breddar sortimentet löpande och tar in det mesta som efterfrågas. 

 

MVH 

Filip, Iman, Lawan, Ata & övriga i 5VE MORE 

 

Vår vision är en värld där elitsatsande idrottare har ekonomiska förutsättningar att satsa på elitidrott. 


