Yrityksille mainostilaa tarjolla !
•
•
•
•
•

Salon Kiekkohait ry valmistuttaa seinäkalenterin vuodelle 2017.
Kalenterin tarkoitus on toimia kalenterin lisäksi säästettävänä
toimintakatsauksena kuluvalle kaudelle.
Kalenterin painosmäärä on n.1300kpl.
Kalenteri valmistuu joulukuun alussa. Kalenterin jakelu ja myynti
edulliseen 6€ hintaan tapahtuu joukkueiden/ pelaajien kautta.
Tarjoamme teille edullista mainostilaa kalenteristamme (sivu 2)

Salon Kiekkohait seurassa kaudella 2016 – 2017 toimii:
• Edustusjoukkue, jonka runko koostuu salolaista pelaajista (II-div.)
• 8 juniorijoukkuetta F-juniorit – B2-nuoret
• LEIJONA kiekko- ja luistelukoulu
Seuramme liikuttaa säännöllisesti yli 300 henkilöä.
Kiekkohait junioritoimintaan kokonaisuudessaan osallistuu jopa 1000 hlöä viikoittain.
Seuramme osallistuu Varsinais-Suomen jäähalleissa 50-80 tapahtumaan viikoittain.
Tavoitteemme
 Tehdä pitkäjänteisesti työtä salolaisen jääkiekon eteenpäin viemiseksi ja saavuttaa
asema merkittävänä toimijana Salon urheilumaailmassa
 Tarjota kaikille salonseutulaisille mahdollisuus harrastaa jääurheilua harraste ja
kilpatasolla, sekä aktivoida monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan
 Motivoida läpi elämän jatkuvaan liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan

www.kiekkohait.fi
www.haipark.fi

Tarjoamme yrityksille edullista mainostilaa kalenteristamme.
(Alla mainosten koot ja hinnat)
Tarvitsemme teiltä painokelpoisen sähköisen aineiston 28.10.2016
mennessä. Jos mainoksenne on ollut 2016 kalenterissa, ei
painoaineistoa tarvita.
Olettehan mukana tukemassa paikallisurheilua ja
kasvattamassa tulevaisuuden LEIJONIA!
Mainosten
koot ja hinnat:

68x25mm
100€
68x80mm
270€
68x52mm
190€

138x25mm
190€

138x52mm
350€

Seuran yhteyshenkilö projektissa:
Tuija Nikkanen p. 050 4802641
tuija.nikkanen@kiekkohait.fi

Salon Kiekkohait ry
Y-tunnus:2343795-0

Yksityishenkilöt mahdollisuutesi….
•
•
•
•

Salon Kiekkohait ry valmistuttaa seinäkalenterin vuodelle 2017.
Kalenterin tarkoitus on toimia kalenterin lisäksi säästettävänä
toimintakatsauksena kuluvalle kaudelle.
Kalenterin painosmäärä on n.1300kpl.
Kalenteri valmistuu joulukuun alussa. Kalenterin jakelu ja myynti
edulliseen 6€ hintaan tapahtuu joukkueiden/ pelaajien kautta.

Tarjoamme nyt yritysten lisäksi myös yksityishenkilöille
mahdollisuuden tukea kalenterin toteuttamista.
20€ maksulla saa nimen (etunimi + sukunimi) kalenteriin
sekä uunituoreen kalenterin.
Yksityishenkilöiden nimet tulevat kaikki yhdelle tai kahdelle kuukaudelle,
siten oman nimen paikkaa / kuukautta ei voi valita.

Nimen painaminen kalenteriin edellyttää että maksu on suoritettu
laskun mukaisesti seuralle siten että näkyy tilillämme 4.11.2016.

Olethan sinäkin mukana tukemassa paikallisurheilua ja
kasvattamassa tulevaisuuden LEIJONIA!

Seuran yhteyshenkilö projektissa:
Tuija Nikkanen p. 050 4802641
tuija.nikkanen@kiekkohait.fi

www.kiekkohait.fi
www.haipark.fi

