Pakilan Veto tarjoaa
yrityksellenne näkyvyyttä!
Pakilan Veto tarjoaa yrityksellenne yhteistyösopimusta, mikä antaa
Teille uusia mahdollisuuksia tehostaa markkinointia Pohjois-Helsingissä,
erityisesti Pakilan ja Paloheinän alueella.
Mihin rahat käytetään: Junioritoiminnan pyörittämiseen, valmennustoimintaan ja leireihin.
Maastohiihto on suosittua Helsingissä

Helsingissä on kymmeniä tuhansia maastohiihdon harrastajia. Paloheinä on Suomen suosituin hiihtopaikka.
Pakilan Veto on Helsingin johtava hiihtoseura ja sijoittuu Suomen Hiihtoliiton seuraluokittelussa maastohiihdon
valioluokkaan. Pakilan Veto on järjestänyt Paloheinässä valtakunnalliset Hopeasompa loppukilpailut kahdesti
ja nuorten SM-hiihdot kerran. Seurassamme harrastaa lapsia ja nuoria aktiivisesti neljässä harjoitusryhmässä
viikoittain, ympäri vuoden. Toimintamme kannustaa monipuoliseen, tervehenkiseen yhdessä liikkumiseen.
Myös vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Aikuisille jäsenillemme tarjoamme mahdollisuuksia
sekä kilpailu- että harrastustoimintaan.

Yhteistyösopimuksen markkinointikanavat

Pakilan Veto tarjoaa yrityksellenne muun muassa seuraavia markkinointikanavia:
• Seuran internet-kotisivut. Suomen suosituimpia hiihtoseurojen kotisivuja, käyntien määrä
vuodessa n. 50 000.
• Vedon Viesti 2018–19. Seuran oma uudistettu vuosijulkaisu ilmestyy marraskuussa 2018
painettuna sekä sähköisenä seuran kotisivuilla. Julkaisua jaetaan Paloheinän ja Pakilan alueella,
sekä markkinointimateriaalina tapahtumissa.
• Kummisopimus. Yritys voi ottaa oman harjoitusryhmän kummikohteekseen ja näkyä ryhmän
toiminnassa logon ja muun sovittavan yhteistyön muodossa.

Lisäksi olemme avoimia muille yhteistyömuotojen ehdotuksille – ehdota rohkeasti!

Helsinkiläinen hiihtoseura Pakilan Veto ry / www.pakilanveto.fi
mainossopimusten yhteyshenkilö: Timo Hämäläinen / timopetrihamalainen@gmail.com / 040 552 9555

Tarjoamme Teille yhteistyösopimusta edullisin hinnoin
KANAVA					HINTA/VUOSI (alv 0 %)
Internet-kotisivut

- logolinkki yhteistyökumppanit sivulla		
- logolinkki harjoitusryhmän sivulla			
- logolinkki seuran pääsivulla			

Vedon Viesti 2018–19

(sisältää sekä printtimainoksen, 			
että logolinkin yhteistyökumppanit 		
-sivulla)					

50 €
100 €
300 €
300 € 1/2 sivua printissä
500 € 1/1 sivu printissä

Kummiryhmä					500 €

Sisältää
- treeniryhmän viestinnässä yrityksen nimen käytön
- treeniryhmän kotisivulla logolinkin ja kummiviestin
- mahdollisuuden ryhmäkuvaan yrityksen julkaisussa
- 10 hengen ryhmälle yrityksen henkilöstöä 1 x yhteistreenit kummiryhmän lasten/nuorten kanssa

Erillisen sopimuksen mukaan

- yrityksen hiihtokilpailuiden järjestäminen sovittavaan hintaan
- treeniryhmän vaatteissa mainostaminen sovittavaan hintaan

KESKUSTELEMME MIELELLÄMME
MYÖS MUISTA YHTEISTYÖN JA MAINONNAN
MAHDOLLISUUKSISTA, OTA YHTEYTTÄ!
Yhteistyöterveisin,
Pakilan Veto ry
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mainossopimusten yhteyshenkilö: Timo Hämäläinen / timopetrihamalainen@gmail.com / 040 552 9555

