
Helsingin Agility Urheilijoiden
kumppanuusohjelma



Mikä on Helsingin Agility Urheilijat?

Helsingin Agility Urheilijat ry (HAU) on vuonna 1995 
perustettu agilityseura, joka tarjoaa 
koulutusmahdollisuuksia myös 
tottelevaisuuskoulutuksessa ja rally-tokossa. Pääpaino 
seuran toiminnassa on ihmisen ja koiran yhteistyöhön 
perustuva urheilu eli agility. 

Seuralla on yli kaksisataa jäsentä ja toimintamme pyörii 
vapaaehtoisvoimin - siis puhtaasti rakkaudesta lajiin.

Yhteyshenkilö kumppanuusasioissa: 
Saana Kiviranta, +358 (0) 45 63 391 61
Saana.kiviranta@saunalahti.fi

HAUn halli ja kenttä sijaitsevat osoitteessa 
Ruosilankuja 14, Helsinki. Hallin julkisivu 
valomainoksineen on tuttu näky Kehä 1:n varressa.

Olemme Suomen Kennelliiton (SKL) Suomen 
Agilityliiton (SAGI), Helsingin Seudun Kennelpiirin 
(HSKP) ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun (ESLU) 
jäseniä.

Lue lisää
    http://helsinginagilityurheilijat.com
     https://www.facebook.com/helsinginagilityurheilijat

https://goo.gl/maps/CqYxwQoJ91J2
http://helsinginagilityurheilijat.com
https://www.facebook.com/helsinginagilityurheilijat


Tarjooma koostuu neljästä erilaisesta 
kumppanuuspaketista, joiden perusperiaatteet on 
kuvattu pakettikohtaisella sivulla. Sopimuskauden kesto 
ja kumppanikohtainen räätälöinti neuvotellaan juuri 
Teille sopivaksi, jotta saamme kaikille osapuolille 
parhaiten sopivan ja toisiaan tukevan kumppanuuden.

Kumppanuuksia ei lähtökohtaisesti tarjota 
yksinoikeudella, mutta olemme avoimia myös 
yksinoikeusneuvotteluihin.

Suomen Agilityliiton sopimusteknisistä syistä johtuen 
kumppanuuspakettien kilpailutoiminta- ja näkyvyysosuudet eivät ole 
voimassa vuoden 2019 agilityn SM-kilpailuissa.

Yleistä 
kumppanuuspaketeista



Maksikumppanuus

● Nimikkohalli - näkyvyys Kehä 1 valomainos 
hallin päädyssä

● Kilpailutoiminta
○ Logo nettisivujen kilpailukutsussa ja 

-kirjeessä sekä kilpailujen livestreamissa
○ Kuulutukset HAU:n järjestämissä kisoissa 
○ Esittelykoju valitsemiinne kilpailuihin (1-3 

kilpailua vuoden aikana)

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

● Näkyvyys
○ Neljä väliaitamainosta (3 x 1m/kpl) hallissa
○ Logo nettisivuilla
○ Vähintään yksi postaus kuussa HAUn 

sosiaalisen median kanavissa (Facebook & 
Instagram)

○ Logo ja maininta jäsenten uutiskirjeessä (4 
kertaa vuodessa)

Yhteyshenkilö kumppanuusasioissa: 
Saana Kiviranta, +358 (0) 45 63 391 61
Saana.kiviranta@saunalahti.fi



● Näkyvyys
○ Kaksi väliaitamainosta (3 x 1m/kpl) hallissa
○ Logo nettisivuilla
○ Vähintään yksi postaus kuussa HAUn 

sosiaalisen median kanavissa (Facebook & 
Instagram)

○ Logo ja maininta jäsenten uutiskirjeessä (4 
kertaa vuodessa)

Medikumppanuus

● Nimikko ulkokenttä 

● Kilpailutoiminta
○ Logo nettisivujen kilpailukutsussa ja 

-kirjeessä sekä kilpailujen livestreamissa
○ Kuulutukset HAU:n järjestämissä kisoissa
○ Esittelykoju valitsemiinne kilpailuihin (1-3 

kilpailua vuoden aikana)

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Yhteyshenkilö kumppanuusasioissa: 
Saana Kiviranta, +358 (0) 45 63 391 61
Saana.kiviranta@saunalahti.fi



Minikumppanuus

Minikumppanuus on kerrallaan vähintään vuodeksi 
solmittava yhteistyö. Minikumppanuus mahdollistaa 
matalan kynnyksen kumppanuuden tilanteessa, jossa 
tarjoava osapuoli voi kartoittaa kumppanuusmallin 
sopivuutta omaan liiketoimintaan. 

● Logo (nettisivut, striimi, kisakirjeet )
● Hintaan kuuluu yksi väliaitamainos 3x1m, muut 

mainokset 500€/kpl

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Yhteyshenkilö kumppanuusasioissa: 
Saana Kiviranta, +358 (0) 45 63 391 61
Saana.kiviranta@saunalahti.fi



● Kilpailutoiminta
○ Logo nettisivujen kilpailukutsussa ja 

-kirjeessä sekä kilpailujen livestreamissa
○ Kuulutukset HAU:n järjestämissä kisoissa 
○ Esittelykoju valitsemiinne kilpailuihin (1-3 

kilpailua vuoden aikana)
○ Mainospostauksia tapahtumasivuilla ja 

somekanavissa/yhteistyöblogissa

● Näkyvyys
○ Logo nettisivuilla
○ Logo ja maininta jäsenten uutiskirjeessä (4 

kertaa vuodessa)

Palkintokumppanuus

Palkintokumppanuus on vähintään vuodeksi kerrallaan 
solmittava yhteistyö, jossa kumppani tarjoaa HAUn 
järjestämiin virallisiin kilpailuihin tuote- tai 
palvelupalkintoja ja saa vastineeksi mainostilaa HAUn 
kilpailu- ja seuratoiminnassa. Palkintokumppani voi 
myös ostaa väliaitojen mainospaikkoja huokeampaan 
kumppanihintaan sopimuskauden aikana. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Yhteyshenkilö kumppanuusasioissa: 
Saana Kiviranta, +358 (0) 45 63 391 61
Saana.kiviranta@saunalahti.fi



Yleistä kumppanuuspaketeista

Valomainos, laitamainokset, seinälakanat ja 
bannerit
Kumppani hoitaa mainoksen/mainosten hankinnan, 
asennuksen, huollon ja poiston kumppanuuskauden 
jälkeen. 

Kuulutukset kilpailuissa
Kumppani toimittaa HAUlle lyhyen mainostekstin 
kuulutuksissa luettavaksi. 

Livestream
Tavoitteenamme on järjestää kaikista kilpailuistamme 
katsojille ilmainen livestream. Kumppanilogo näkyy 
streamissa koko kilpailutapahtuman ajan ja jälkikäteen 
katsottavassa tallenteessa.

Somepostaukset
Lähtökohtaisesti kumppanuus mainitaan esimerkiksi 
kilpailuiden mainospostauksissa, HAUn huipputiimin 
postauksissa tai muissa vastaavissa postauksissa, 
joiden aihe ei suoranaisesti liity kumppanuuteen. 
Erillisten mainospostausten materiaalin tuottaa 
kumppani.

Haluatko maksimoida fyysisen 
näkyvyytesi alueella?
Kysy myös Maksi- ja Medikumppanuuksien 
yhdistämisestä ja räätälöidään Sinulle sopiva paketti!



HAUn some
lukuina



Kotisivut
Seuranta otettu käyttöön 3.9.2018

Kotisivujen 
vierailijamäärä ajalta 
3.9.–28.11.2018

Kokonaisvierailijamäärä
2992



Facebook
Kokonaiskattavuus 
(kaikki näyttökerrat)

Kokonaiskattavuus 
(yksilölliset 
näyttökerrat)


