
KUMMIYRITYSMAINOS

Seurassamme on monia tavoitteellisesti harjoittelevia ja menestyviä nuoria
hiihtäjiä, joiden kilpailutoimintaa seura tukee mm maksamalla kilpailuiden
osallistumismaksut ja SM-tasoisten kilpailuiden majoituskulut. Urheilijoiden
kulukohteet ovat kuitenkin vieläkin monipuolisemmat. Tämän vuoksi olemme
keräämämme myös urheilijoiden kummiyrityksiä.

Hiihtokalenteriin on varattu oma osionsa myös urheilijoiden kummiyrityksille,
joka sisältää urheilijakuvauksen sekä urheilijan kummiyrityksen esittelyn.
Hiihtokauden aikana urheilijan ja kummiyrityksen esittelyt tuodaan esiin
myös seuran verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Kummiyritysmainoksen minimihinta on 300 euroa, josta puolet kohdennetaan
urheilijoiden yleisiin kilpailutoiminnan kuluihin ja toinen puoli kummiurheilijan
omiin harjoitus- ja kilpailutoiminnan kuluihin. Näin Teillä on mahdollisuus
tukea myös yksittäistä urheilijaamme matkalla kohti asetettuja tavoitteita!

Varaa mainospaikkasi
hiihtokalenterista

Tuki kohdistetaan nuorten kilpailu- sekä lasten
harrastustoiminan hyväksi. Samalla tuet myös

talkootyötä Keinukallion hiihto-olosuhteiden eteen.

Seura on nimensä mukaisesti keravalainen, joka toimii
Keinukallion urheilupuistossa. Toiminnallisesti KeU on

koko keski-uudenmaan ja lähialueiden hiihtoseura, jolla
on edustusurheilijoita ympäri maan.

Kalenteria jaetaan mm. kouluihin ja päiväkoteihin sekä
tapahtumissamme, kilpailuissa ja hiihtokahviossa.

Kalenteri julkaistaan myös nettisivuillamme ja somessa.



Ole mukana tukemassa hiihtourheilua
Olemme seuraluokitellulla mitattuna kaudella 2019
kuudenneksi paras hiihtoseura, jolla on neljänneksi
laadukkainta nuorisotoimintaa. Toiminnallamme on

olympiakomitean lasten ja nuorten Tähtiseura-tunnus.

Järjestämme hiihtotoimintaa lapsille, kouluille,
kilpaurheilijoille sekä kuntoilijoille. Olemme myös

aktiivinen tapahtuma- ja kilpailujärjestäjä.

Valmistamme talkoilla Keinukallion tykkiladun lumen.
Lumenvalmistus vaatii työskentelyä pakkasjakson ajan

24/7 noin 10 päivän ajan arkisin ja viikonloppuisin.
Talkootyömme turvaa hiihto-olosuhteet.

Tulevalla kaudelle urheilijamme tulevat jälleen
kilpailemaan menestyksekkäästi laajalla tasolla

kansallisella, valtakunnallisella ja valtakunnallisella
tasolla.

HIIHTOKALENTERI 2021 TIEDOT

Hiihtokalenteri ilmoitukset
(A5 4-väri, koot mm)

Yhteys- ja aineistotiedot

Koko sivu 125 x
185

400€ Painos 1000 kpl + nettiversio

½ sivua 125 x 90 250€ Aineistot hiihto@keravanurheilijat.fi
¼ sivua 125 x 45 150€ Aineistopv. 11.11.2020
¼ sivua 62 x 90 150€ Tiedustelut markus.airila@kotiportti.fi
rivi-ilmoitus 60€ Laskutus Eräpäivä 31.1.2021

Muut yhteistyömahdollisuudet

Järjestämme hiihdon opetusta ja suksien huoltokoulutusta sinulle tai
yrityksellesi tarpeiden mukaisesti asiantuntevin opein. Meiltä onnistuu myös
esimerkiksi yrityksen sisäisten tai välisten hiihtokilpailuiden järjestäminen.

Toimintamme tukemiseksi voit myös lahjoittaa lasten ja nuorten
kilpailutoimintaan erilaisia tavarapalkintoja. Olemme avoimin mielin myös
muihin yhteistyömahdollisuuksiin!

Keravan Urheilijat vuokraa lisäksi tiloja, jotka soveltuvat hyvin erilaisten
tapahtumien järjestämiseen tai vaikka yrityksesi ulkoilupäivien viettämiseen
hyvien liikuntamahdollisuuksien vierellä. Lisätietoja:
www.keravanurheilijat.fi/tietoa-seurasta/keu-vuokraa/


