
JÄÄSHOW’N YHTEISTYÖKUMPPANIKSI?  

Joensuun Katajan taitoluistelujaoston järjestämä jääshow on joka kevään odotettu ja pidetty 

tapahtuma. Se kerää vuosittain paljon kiitosta osallistuvilta lapsiperheiltä ja vuosittain sen näkee 

kaikissa näytöksissä yhteensä tuhannet silmäparit. Tänä vuonna järjestämme 2 avointa 

yleisönäytöstä joiden ajankohta on sunnuntaina 5.4.2020 klo 14 ja 17. 

 

Jääshow on laadukkaasti suunniteltu kokonaisuus ja se on viihdyttävää katseltavaa kaiken ikäisille 

katsojille. Tuomme jäälle ison määrän näyttäviä lavasteita. Jääshow’n musiikit ja valaistus on 

suunniteltu tukemaan tarinaa ja luistelijat on puvustettu aina teeman mukaisesti. Jääshow:sta 

tehdään myös aina videotaltiointi jota myydään muistoksi näytöksestä moniin perheisiin. Jääshow 

on jaostomme suurin yksittäinen ponnistus kauden aikana ja lähes kaikki sen järjestelyt hoidetaan 

luistelijoidemme tukijoukkojen talkootyönä. 

 

Etsimme jääshow’n yhteistyökumppaneiksi yrityksiä, jotka haluavat olla tukemassa laadukasta ja 

vastuullista seuratoimintaa ja näin mahdollistaa lapsille hyvä ympäristö harrastaa. Vastineeksi 

tarjoamme näkyvyyttä tapahtumassa. Voitte tukea meitä halutessanne myös ilman näkyvyyttä, 

ostamalla esimerkiksi näytöksen lippuja jaettavaksi työntekijöillenne tai yhteistyökumppaneillenne. 

Otamme vastaan myös arpajaispalkintoja näytösten yhteydessä pidettäviin arpajaisiin. Palkintojen 

lahjoittajista tehdään mainoskyltti arpajaispöydän yhteyteen.  

Taitoluistelu on hieno ja vaativa laji. Seuramme kilpailevat luistelijat har-

joittelevat useita tunteja viikossa jäällä ja jään ulkopuolella. Seurassamme 

on päätoiminen taitoluisteluvalmentaja, apuvalmentajia, sekä oheishar-

joittelussa mm. fysioterapeutti ja baletinopettaja. Laadukas valmennus ja 

jäämaksut sekä ympäri Suomen suuntautuvat kilpailumatkat tekevät vaati-

vasta lajista myös arvokkaan ja mainospaikkojen vähyyden takia sponsorei-

den hankkiminen on hankalaa.  

Jääshow on meille kauden tärkein paikka hankkia rahoitusta.  



JÄÄSHOW’N YHTEISTYÖKUMPPANIKSI?  

 

 
 

500€ yhteistyösopimus: Yrityksen logo-näkyvyys jääshow’n käsiohjelmaan + kotisivuille + DVD-

kanteen ja videotaltiointiin, yrityksen äänimainos näytöksen alkuun ja väliajalle, mahdollisuus 

tulla näytökseen omalla ständillä, 15 ilmaislippua.  

 
300€ yhteistyösopimus: Yrityksen logo-näkyvyys jääshow’n käsiohjelmaan + kotisivuille + DVD-

kanteen ja videotaltiointiin, yrityksen äänimainos jääshow’n alkuun ja väliajalle TAI mahdollisuus 

tulla omalla ständillä näytökseen, 10 ilmaislippua.  

 
100€ yhteistyösopimus: Yrityksen logo-näkyvyys jääshow’n käsiohjelmaan + kotisivuille + DVD-

kanteen ja videotaltiointiin, yrityksen nimi mainitaan jääshow’n alussa ja väliajalla yhteistyö-

kumppaneiden joukossa, 2 ilmaislippua.  

Yhteistyösopimukset (rasti ruutuun valintanne mukaan) 

Lippupaketit (merkitse laatikkoon montako mitäkin lippua)  

 Aikuisten lippu klo 14 näytökseen 13€/kpl  Lasten 2-12v lippu klo 14 näytökseen 8€/kpl 

 Aikuisten lippu klo 17 näytökseen 13€/kpl  Lasten 2-12v lippu klo 17 näytökseen 8€/kpl 

Kaikki hinnat alv-0% (yleishyödyllinen yhdistys).  

Yrityksenne laskutustiedot (ensisijaisesti pdf-lasku sähköpostiin tai verkkolasku):  

Yrityksen nimi: _______________________________________ 

Yhteyshenkilö: _______________________________________ 

Yhteyshenkilön puh: __________________________________ 

Osoite: _____________________________________________ 

Sähköposti: _________________________________________ 

Mikäli haluatte verkkolaskun, toimitattehan laskutusohjeen sähköpostitse puheenjohtaja.joka@gmail.com 

Yrityksen logo (painokelpoinen+nettiversio) sekä mahdollinen äänimainos toimitetaan sähköpostitse 

puheenjohtaja.joka@gmail.com. Logot toimitettava viim. 30.3.2020 ja äänitiedostot 3.4.2020. 

Liput toimitetaan postitse antamaanne osoitteeseen.  


