Tule osaksi unelmaa ja saa positiivista ja terveyttä edistävää
näkyvyyttä yrityksellesi!
Järvenpään Voimistelijat ry on vuonna 1950 perustettu noin 1000 jäsenen seura. Tarjoamme monipuolista ja
laadukasta harrasteliikuntaa lapsille, nuorille, naisille ja miehille, joukkuevoimistelun ja tanssillisen
voimistelun valmennustoimintaa sekä tapahtumatoimintaa. Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka
toiminta rahoitetaan pääosin jumppa- ja valmennusmaksuilla. Osa tuloistamme hankitaan talkootyönä.
Harrastustiloja lisätäksemme ja olosuhteita parantaaksemme olemme aloittaneet rakennushankkeen
Järvenpään Lepolaan. Haluaisimmekin ehdottaa Teille yhteistyömahdollisuutta uuden Järvenpään
harjoitushallin osalta. Ohessa on erilaisia mahdollisuuksia päästä tukemaan erityisesti lasten ja nuorten
seura- ja harrastustoimintaa, aikuisten ryhmäliikuntaa sekä potentiaalisia uransa alkuvaiheessa olevia
huippu-urheilijoita uuden hallimme myötä. Tavoitteenamme on osaltamme mahdollistaa liikunta- ja
harrastustoimintaa mahdollisimman monille nuorille riippumatta heidän taustastaan.
Järvenpään Voimistelijat järjestävät kaksi kertaa vuodessa Stara-kilpailutapahtuman sekä kevät- ja
joulunäytöksen Järvenpää Liikuntahallilla. HJM-seurayhteistyö järjestää Hyvinkää – Järvenpää –
Mäntsälä alueella kaksi kertaa vuodessa Voimisteluliiton kaksipäiväiset voimistelukilpailut. Kävijöitä
tapahtumissa on vuosittain lähes 15000. Nyt teillä on loistava mahdollisuus saada näkyvyyttä näissä
tapahtumissa seuraavin vaihtoehtoin:

Järvenpään Voimistelijat ry

HJM Freyat

Logo tapahtumien
käsiohjelmaan ja
maininta kuulutuksissa

1 vuosi 500€ (4 tapahtumapvää)
2 vuotta 800€ (8 tapahtumapvää)

1 vuosi 500€ (4 tapahtumapvää)
2 vuotta 800€ (8 tapahtumapvää)

Tuomanne rollup
tapahtumiin/kisoihin

1 vuosi 100€ (4 tapahtumapvää)
2 vuotta 180€ (8 tapahtumapvää)

1 vuosi 100€ (4 tapahtumapvää)
2 vuotta 180€ (8 tapahtumapvää)

Logo nettisivuille

1 vuosi 1000€
2 vuosi 1500€

1 vuosi 1000€
2 vuotta 1500€

Mainoskyltti JäVin
harjoitushallin seinälle

n. 80x100cm kyltti 300€ (tilaaja toimittaa valmiin kyltin)
n. 100x150cm kyltti 500€ (tilaaja toimittaa valmiin kyltin)

Sponsoripaketti 2 vuotta 4900€ sisältäen:
o
o
o
o
o

käsiohjelmamainos/logo, koko 10x15 (16 tapahtumaa, kävijöitä lähes 15000)
kuulutukset tapahtumissa (16 tapahtumaa, kävijöitä lähes 15000)
tuomanne oma rollup-mainos esillä tapahtumissa ja kisoissa (16 tapahtumaa)
logo JäVin ja Freyojen nettisivuilla 2 vuoden ajan
Mainoskyltti harjoitushallin seinälle max. koko n. 100x150cm (tilaaja toimittaa valmiin kyltin)

Toimi siis pian, kuitenkin viimeistään 31.3.2020, niin olette mukana jo joulunäytöksissä!
Ota yhteys toimistoomme.

Järvenpään Voimistelijat ry

www.voimistelijat.com

toimisto@voimistelijat.com

0452764798

