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Thor Hushovd debuterer i
trehjulssykkelritt

Se filmen av trehjulssykkelrittet fra sist helg, hvor Thor Hushovd, tidligere
verdensmester i sykling, konkurrerte mot barn for å skape engasjement for No
Finish Line Oslo arrangementet i neste uke.

Se video på YouTube her

Hva er No Finish Line Oslo?

No Finish Line Oslo er et enkelt løp på 800m som er åpen for alle. For hver
runde som fullføres gir sponsorer som Instabank ti kroner til Stine Sofies
Stiftelse og deres arbeid for en barndom uten vold og overgrep.

“Alle barn har rett til en barndom uten vold! Derfor har vi i Instabank valgt å
støtte opp om No Finish Line og det fantastiske arbeidet som Stine Sofies
Stiftelse gjør for å sikre barn en trygg barndom uten vold og overgrep”, sier
banksjefen i Instabank, Robert Berg.

https://www.youtube.com/watch?v=AHyM3GFBick
https://instabank.no/
http://www.stinesofiesstiftelse.no/
http://www.stinesofiesstiftelse.no/


Meld deg på

Arrangementet går fra 20.-23. september, på Rådhusplassen i Oslo. Banen er
åpen døgnet rundt og man går eller løper så mange runder man vil. No Finish
Line Oslo skal være et hyggelig og engasjerende arrangement for store og
små. Meld deg på her.

Hvem vant trehjulssykkelrittet?

Se filmen for å finne ut om Thor tok hjem seieren i trehjulssykkelrittet eller
om barna vant denne gang.

Instabank ASA er en ny norsk digital bank, lansert i september 2016, med
kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste
kundeopplevelsen i sitt marked – og har et kompromissløst fokus på
tilgjengelighet, enkelthet og innovasjon.

Instabank tilbyr i dag gunstige spareprodukter, forsikringer og usikrede lån til
privatpersoner. I tillegg jobber teamet hele tiden med å utvikle nye produkter
og tjenester.

Banken er i all hovedsak eid av norske investorer, og det er ingen
enkeltaksjonær som eier mer enn 10 % av selskapet.

”Vi tenker ikke som en bank, vi tenker som deg.”

For mer informasjon: instabank.no | Facebook | Twitter | Linkedin | Instagram

http://nofinishlineoslo.no/
https://youtu.be/AHyM3GFBick
https://instabank.no/
https://www.facebook.com/instabank.no
https://twitter.com/Instabank_no
https://www.linkedin.com/organization/10846752
https://www.instagram.com/instabank.no/
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