SOUDA

ITÄMERI PUHTAAKSI
SUNNUNTAINA

4.10.2020

Rotarit kutsuvat Sinut ja yrityksesi pelastamaan Itämerta!
Silakkasoutu puhtaiden lähivesien ja Itämeren hyväksi soudetaan kirkkoveneillä
Helsingissä Stadin Silakkamarkkinoiden avajaispäivänä, sunnuntaina 4.10.2020.
Soutu kulkee Töölönlahdelta Finlandia-talolta Kauppatorille.
Silakkaseminaari järjestetään Katajanokalla laiturissa olevalla Viking Mariellalla heti
soudun ja lounaan jälkeen ennen laivan lähtöä Tukholmaan. Seminaarin teemana on
”Silakka kunniaan!”.
Silakkaristeily Helsinki-Tukholma-Helsinki 4.– 6.10.2020 on yhteistapahtuma Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset RSE -yhdistyksen kanssa.
Silakkasoudulla ja -seminaarilla sekä Silakkaristeilyllä kerätään varoja Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle vedenlaadun automaattimittausten lisäämiseksi
Vantaanjoen valuma-alueella.

VIRKISTYMÄÄN

Mukaan haastetaan yrityksiä ja yhteisöjä. Silakkasoutu on rento ja liikunnallinen henkilöstön
virkistystapahtuma. Se on myös hyvä mahdollisuus osoittaa konkreettisesti yrityksen ekologista toimintaa ja ympäristövastuuta.

TAPAAMAAN ASIAKKAITA

Silakkasoutuun ja –seminaariin Helsingissä osallistuu noin 350 ihmistä, ikäjakauma 17 –
75 vuotta. Kiinnostuksen kohteita ovat mm. hyvinvointi, terveys, turvallisuus, liikunta, ravinto,
varallisuuden hoito ja matkailu.
Silakkaristeilyllä yrityksellä on mahdollisuus tavoittaa 500 - 600 ostovoimaista henkilöä
Suomesta ja Ruotsista. Risteilyllä on mukava solmia uusia asiakassuhteita ja vahvistaa
olemassa olevia.
Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden esitellä palveluitaan laivalla omilla esittelypisteillä ja
solmia uusia kontakteja. Yritys voi osallistua joko vain Silakkasoutuun tai Silakkaristeilyyn,
mutta mieluummin molempiin!

TUKIMAKSUT JA SISÄLLÖT
Yrityksesi voi tuoda panoksensa Itämeren pelastamiseen ja tukea Silakkasoutua seuraavasti:
250 €

Tuki Itämeren hyväksi.

500 €

Tuki Itämeren hyväksi. Yrityksen logo 		
näkyvissä kaikessa viestinnässä.

1000 €

Tuki kansainvälisten vaihto-oppilaiden
veneen kustannuksiin. Kontaktointipiste
sekä puheenvuoro soudun jälkeen 		
seminaarissa laivalla. Logo näkyvissä 		
kaikessa viestinnässä.

2500 €

Osallistuminen 4.10. Silakkasoutuun 		
Helsingissä (15 henkilöä). Kontaktointipiste sekä 10 min. puheenvuoro soudun
jälkeen seminaarissa laivalla. Logo
näkyvissä kaikessa viestinnässä.
Soutupaketti: Kokoa oma joukkue,
14 soutajaa ja perämies! Rotarit
järjestävät veneet ja tarvittaessa
myös perämiehen.

2500 €

Osallistuminen Silakkaristeilyyn
4. – 6.10. Helsinki – Tukholma –
Helsinki. Risteilypaketti sisältää kahden
henkilön osallistumisen, kontaktointipisteen koko risteilyn ajan sekä mah-		
dollisuuden 10 min. seminaaripuheen-		
vuoroihin meno- ja paluumatkalla.

KIINNOSTUITKO – OTA YHTEYTTÄ!
www.silakkasoutu.fi
silakkasoutu@gmail.com
puh. 0400 618 439

Silakkasoudun järjestäjät:
Rotaryklubit Finlandia Hall, Hausjärvi-Riihimäki,
Helsinki Baltic Sea, Helsinki International, Herttoniemi, Pasila, Vantaa Myyrmäki ja Vuosaari.

Silakkaristeilyn järjestäjät:
Rotaryklubit ja RSE.

www
tu
.faceboo
k.com/silakkasou

gia
Tunn
fima
us: D
, Gra
ä
l
i
esigne
k
k
i
d by Esa O
a He
jala • Kuvat: Ilkka Hemmilä • AD: Leen

