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Lempäälän Kisa hiihto
Lempäälän Kisa hiihto






Perustettu vuonna 1904 (yleisseura)
Noussut maastohiihdon seuraluokittelussa
valioluokan seuraksi
Seuraluokittelussa sija 7 v. 2017
(nuorisotoiminta 5., huippuhiihto 15. ja
harrasteliikunta 10.)
Hiihdon sinettiseura v. 2014 lähtien (ainoa
Hämeessä tällä hetkellä)
Seura järjestää useita arvostettuja
hiihtokilpailuja

Nuorisotoiminta




Seura on kasvattanut viime vuosina todella
aktiivisen nuorisotoiminnan
Valtakunnallisessa Hopeasomman
loppukilpailussa 2017 LeKi sijoittui
menestyksen perusteella sijalle 10
Seura on mahdollistanut jo vuosikymmenen
ajan hiihdon tykkilumella syksystä alkaen

Kilpa- ja aikuisurheilu




Seurassa urheilee useita SM-tason yleisen
sarjan urheilijoita sekä aikuisurheilijoita
Kilpaurheilun kautta seura näkyy ja kuuluu
hiihdon TV-lähetyksissä
Viime kaudella suorissa lähetyksissä seurattiin
mm. Leki-naisten viestin SM-kultaa sekä
Suomen Cupin viestejä, joiden yhteispisteissä
Leki-naiset olivat hopealla

Lempäälän Kisa hiihto
Verkkosivut
 Lempäälän Kisan hiihdon www-sivut ovat
aktiivisessa käytössä
 Sivuilta löytyy käytännössä kaikki seuran
hiihtoa koskevat ajankohtaiset asiat,
tapahtumat ja uutiset
 Verkkosivuilla on n. 16 000 käyntiä vuodessa.
Kuluneen vuoden aikana vierailuja oli jopa 26
000 (HS loppukilpailut Hakkarissa).
Sosiaalinen media
 Facebook aktiivisena tiedotuskanava mm.
seuran järjestämissä kilpailuissa
Kaikkien kumppanuusmallien kautta tarjoamme
näkyvyyttä ja tehokasta mainostilaa www-sivuillamme.

LeKi hiihdon kumppanuusmallit
Pääyhteistyökumppanuus
 Lekin järjestämien hiihtokilpailuiden nimeäminen
yrityksen nimellä
 Kuulutukset yrityksestä Lekin järjestämissä
kilpailuissa
 Mahdollisuus banderolleihin kilpailun yhteydessä
(yrityksen toimittamat)
 Mahdollisuus olla läsnä kilpailupaikalla (esim.
tuotteiden esittely tai muu toiminta)
 Rintamainos hiihtoasuissa
 Ladunvarsimainos 1x2m Hakkarissa 1.11.- 31.3
 Verkkosivubanneri maininnalla
pääyhteistyökumppani






Yhteistyökumppanuus
 Mainos hiihtoasuissa
 Ladunvarsimainos 1x2m Hakkarissa 1.11.- 31.3
 Verkkosivubanneri maininnalla yhteistyökumppani

Kumppanuus (sponsorointi)
 Verkkosivubanneri maininnalla kumppani
TAI
 Siirrettävässä mainostaulussa 0,3x0,7m mainos
Hakkarissa kilpailujen yhteydessä
TAI
 Ladunvarsimainos 1x1m Hakkarissa 1.11.- 31.3 +
verkkosivubanneri maininnalla kumppani
TAI
 Ladunvarsimainos 2x1m Hakkarissa 1.11.- 31.3 +
verkkosivubanneri maininnalla kumppani




Leki hiihdon kehittämiseksi yhä
monipuolisemmaksi haemme toiminnallemme
yhteistyökumppaneita
Tarjoamme kumppaneille erilaisia
yhteistyömahdollisuuksia, joiden kautta
yritykset/tahot voivat samalla tukea arvokasta
työtä lasten ja nuorten liikunnan hyväksi!
Valmiit kumppanuusmuodot on kuvattu
ohessa ja tarkemmin jatkosivuilla
neuvottelujen pohjaksi. Olemme kuitenkin
valmiit räätälöimään yhteistyön muotoja
Pääyhteistyökumppanuusmuotoon olemme
tuoneet elementtejä joissa kumppani voi
halutessaan olla läsnä kilpailuissa
Olemme valmiit myös neuvottelemaan
haluamistanne muista yhteistyön muodoista
esim. järjestämään maastohiihdon opetusta
sekä välinehuoltoa

Kumppanuus (sponsorointi)
Verkkosivubanneri
Yrityksen logo tai mainos
verkkosivuille kohtaan
”kumppanit” linkitettynä
yrityksen kotisivuille

Hinta 250 e / kausi

Siirrettävä mainosteline
Siirrettävä mainostaulu
sijaitsee Hakkarissa
tykkilumiladun
lipunmyynnin yhteydessä ja
Lekin järjestämissä kisoissa
näkyvällä paikalla

Hinta 0,3 x 0,7 m 250 e /
kausi

Ladunvarsimainos
1-puoleinen mainos, koko
1x1m tai 2x1m Hakkarissa
1.11 – 31.3

Hinta 1x1 m 400 e / kausi
Hinta 2x1 m 600 e / kausi
Asennus- ja painatuskustannukset 1x1 m 75 e,
2x1 m 100 e

Voitelutelttamainos
Kilpailupaikoilla sijaitsevan
Leki-voiteluteltan sivumainokset. Yhden sivun
mitat noin 3x2m.

Hinta 500 e / kausi
Asennus- ja painatuskustannukset 200 e

Yhteistyökumppanuus
Asumainosyhteistyö
 Housu- tai hihamainos lämmittelyasuun ja kilpa-asuun
Markkinointiyhteistyö (tarkempi sisältö edellisellä sivulla)
 1-puoleinen ladunvarsimainos Hakkarissa, koko 1 x 2 m
 Yrityksen logo tai mainos verkkosivuille kohtaan
”Yhteistyökumppanit” linkitettynä yrityksen kotisivuille
Hinnoittelu
 Hinta 1000 e / kausi, kolmen vuoden sopimus
 Hinta sisältää asu- ja ladunvarsimainosten asennus- ja
painatuskustannukset

Pääyhteistyökumppanit
Yhteistyökumppanit
Henk. kohtainen mainospaikka

Pääyhteistyökumppanuus
Kilpailuyhteistyö
 Lempäälän Kansallisten hiihtokilpailuiden tai
piirikunnallisten nuorisohiihtojen kilpailusarjan yhden
osakilpailun (3 kpl) nimeäminen yrityksen nimellä
 Näkyvyys Hiihtoliiton hiihtokalenterissa sekä kaikessa
kilpailujen viestinnässä
 Kilpailut järjestetään "parhaaseen lumiaikaan" vuosittain
joulu-helmikuussa
 Kilpailuissa mukana ”satoja” osallistujia 8-vuotiasta
junioreista veteraaneihin.
 Kuulutukset yrityksestä kilpailuissa
 Mahdollisuus olla läsnä kilpailupaikalla
 Mahdollisuus banderolleihin kilpailun yhteydessä (yrityksen
toimittamat)
Asumainosyhteistyö
 Rintamainos lämmittelyasuun, liiviin ja kilpa-asuun
Markkinointiyhteistyö (tarkempi sisältö kohdasta ”kumppanuus”)
 1-puoleinen ladunvarsimainos Hakkarissa, koko 1 x 2 m
 Yrityksen logo tai mainos verkkosivuille kohtaan
”pääyhteistyökumppanit” linkitettynä yrityksen kotisivuille
Hinnoittelu
 Hinta 2500 e / kausi, kolmen vuoden sopimus
 Hinta sisältää asu- ja ladunvarsimainosten asennus- ja
painatuskustannukset

Pääyhteistyökumppanit
Yhteistyökumppanit
Henk. kohtainen mainospaikka

