Myyntikatalogi 2019

Hyvä yrityspäättäjä,
Tikkurilan Palloseura (TiPS) on pelaajamäärältään Uudenmaan neljänneksi suurin jalkapalloseura, joka
tarjoaa harraste,- haaste- ja kilpatoimintaa reilussa ympäristössä. Motivoituneet ja lahjakkaat pelaajat
seura kasvattaa Suomen eliittiin omassa TiPS Akatemiassaan. Tavoitehakuinen ja yksilöllisiä tarpeita
huomioiva pelaajapolku kohti huippua edellyttää hyviä harjoitteluolosuhteita, osaavia valmentajia ja
järjestelmällistä toimintaa.
Seuran lähes 1.200 pelaajaa perheineen muodostaa noin 4.000 hengen TiPS-yhteisön, jolla on valtava
ostopotentiaali. Se on mielenkiintoinen kohderyhmä mille tahansa yritykselle, joka tarjoaa tuotteitaan tai
palvelujaan kuluttajamarkkinoille, tai haluaa muusta syystä tunnettuutta Vantaan kotitalouksissa.
Me TiPS:läiset haluamme auttaa teitä liiketoimintanne kasvattamisessa mm. tarjoamalla teille
mahdollisuuden markkinoida tuotteitanne ja palvelujanne TiPS-yhteisöllemme sekä näkyvyyttä ja
kuuluvuutta kanavissamme, varusteissamme, tapahtumissamme ja kotikentillämme. Jokainen yritys, joka
sijoittaa yli 500 € markkinointiinsa kanavissamme on oikeutettu TiPS Business Club -jäsenyyteen aina
vuoden määräajaksi. Kaikkien clubilaisten etuihin kuuluvat mm. yritysesittely tai mainos
clubijulkaisussamme sekä logolinkki Business Club verkkosivulla. Uusia palveluita kehitetään jatkuvasti.
Myyntitulot käytämme harjoittelutilojen vuokriin, ammattivalmentajien palkkioihin sekä erilaisiin
koulutus-, sarja-, turnaus-, lisenssi- ja osallistumismaksuihin. Näin me kaikki yhdessä tuemme nuorten
tervehenkistä harrastusta.
Valitse omat markkinointivälineesi tästä katalogista ja kysy lisätietoa myyjiltämme. He kertovat teille
mielellään lisää erilaisista vaihtoehdoista. Myyjiemme yhteystiedot ovat tämän katalogin lopussa.

Tervetuloa TiPS Business Clubiin!
Jyri Pohja
TiPS hallituksen jäsen

Missä ja miten saatte huomiota?
v TiPS sisäisessä viestinnässä – kohderyhmänä seuran lähes 1.200 pelaajaa ja heidän lähipiirinsä,
yhteensä n. 4.000 kontaktia
v Seuran verkkosivuilla kuukausittain yli 5 000 eri kävijää, etusivun näyttökertoja yli 30 000
v SoMe -kanavissa n. 3.000 seuraajaa (Facebook, Instagram, Twitter)
v Seuran omalla Aktia-jalkapallokentällä viikoittain jopa 2.000 kävijää
v UUTUUS! Haasteisännyys
v TiPS Naisten peleissä kansallisesti korkeimman sarjatason Naisten Liigassa – TV-, SoMe-, radio-,
internet- ja sanomalehtinäkyvyys on mittava
v Kausijulkaisuissa – jakelu TiPS-yhteisölle ja sidosryhmille
v Seuran tilaisuuksissa, kuten infotilaisuudet, koulutukset, kauden päättäjäiset, junioriturnaukset,
edustusjoukkueiden ottelutapahtumat jne.
v Seuran pelipaita- ja varustemainoksissa, jotka näkyvät harjoitus-, peli- ja turnaustapahtumissa ympäri
Suomea

Mainospaikat verkkosivuillamme, tips.fi
Mainospaikat etusivulla

SoMe-kanavamme (Facebook, Twitter, Instagram)

Business Club verkkosivu

Business Club -sivulle pääsee suoraan etusivun päävalikosta

Haasteisännyys
Kuukauden haaste on jalkapalloaiheinen haastekilpailu, joka julkaistaan nimensä mukaisesti kerran
kuukaudessa. Haasteessa seuran tunnettu pelaaja tai pelaajaryhmä näyttää videolla tehtävän ja haastaa
seuran muut jäsenet suorittamaan tehtävän ”paremmin”. Haaste tehdään pilke silmäkulmassa ja se on
sovellettavissa myös seuran pienimmille pelaajille.
Haasteisännyys tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden saada näkyvyyttä pelikentän kaikissa
ikäluokissa leikki-ikäisistä aikuisiin.
Näkyvyyttä isännälle
§
§
§
§
§
§
§

Kuukauden haaste esitellään yhteistyökumppanin nimellä ja logolla
Haastevideon taustalle sijoitetaan yhteistyökumppanin toimittamaa aineistoa näkyvästi
Haaste julkaistaan TiPS:n SoMe-kanavissa, seuran verkkosivuilla sekä Business Club-sivulla
Haasteeseen vastataan lyhyellä videoklipillä ja hashtageilla Facebookissa tai Instagramissa
Voittaja julistetaan kaikissa TiPS:n SoMe-kanavissa perusteluin
Isäntä voi halutessaan osallistua haastetehtävän määrittämiseen
Isäntä toimittaa palkinnon haastekilpailun voittajalle tai voittajille

Isännyys maksaa erikseen ostettuna 500 € per kerta.

Sponsoripaketit
Sponsoripaketit on tarkoitettu yrityksille, joiden vihreä sydän sykkii TiPS:n jalkapallolle ja joiden
liiketoiminta on mieluummin pitkäjänteistä kuin sesonkiluonteista. Jatkuva näkyvyys verkkosivuillamme
sekä kotikentällämme tuskin jää keneltäkään niissä vierailevalta huomaamatta. VIP-katsomoliput
edustusjoukkueidemme kotipelien VIP-katsomoon ovat kiva huomionosoitus asiakkaillenne ja
henkilökunnallenne.

Uutinen yhteistyöstä tips.fi -etusivulle
Yritysesittely Business Club -julkaisussa, 4x 1/1 sivu
Kuva tai yrityslogo Business Club -sivulla, linkki yrityksen
kotisivulle tai mainosvideoon…
…tai haastatteluvideoon, TiPS pelaaja haastattelee
Yritysesittely tai mainos sähköisessä kausijulkaisussa, 1/1 sivu
Näkyvyys seuran tilaisuuksissa, banneri tai roll-up
Puheenvuoro seuran tilaisuuksissa, 10 min.
Banderolli Aktia-kentän sivuverkossa, 1m x 3m
Banderolli Aktia-kentän päätyverkossa, 1m x kentän leveys
Yrityslogo edustusjoukkueen otteluohjelmissa
Äänimainos edustusjoukkueiden kotipeleissä
Banderolli tai laitamainos edustusjoukkueiden kotipeleissä
Haasteisännyys
VIP-katsomoliput edustusjoukkueiden peleihin, kpl

Kulta

Hopea

Pronssi

3.000 €/v

2.000 €/v

1.500 €/v

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
2x

X
X
X
1x
2x

X
X
X
X
1x
100

X
X
1x

X
X

100

50

Asiakas toimittaa valmiit markkinointimateriaalinsa itse, ellei kirjallisesti toisin sovita.

Kampanjapaketit
Kampanjapaketit on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat myydä tuotteitaan tai palvelujaan kampanja- tai
sesonkiluonteisesti nopealla syklillä. Näillä paketeilla potkaiset kampanjasi täyteen vauhtiin jopa parissa
päivässä ja mikä parasta, niitä voi tehdä useamman kerran vuodessa. Nopeimmat asiakkaasi voit palkita
vaikkapa TiPS:n VIP-katsomolipuilla.

Mainosbanneri tips.fi -etusivulle, jonka jälkeen siirretään
Business Club -sivulle, linkki yrityksen mainosmateriaaliin, viikkoa
Mainos Business Club -julkaisussa, sivua
Yrityslogo Business Club -sivulla, linkki yrityksen kotisivulle
Mainos SoMe-kanavissa (Facebook, Instagram, Twitter)
Kannatuslogo sähköisessä kausijulkaisussa
VIP-katsomoliput edustusjoukkueiden kotipeleihin
Haasteisännyys
Yrityksen logo edustusjoukkueen otteluohjelmissa
Näkyvyys seuran tilaisuuksissa, 1x2 min. videoklippi ja roll-up
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Asiakas toimittaa valmiit markkinointimateriaalinsa itse, ellei kirjallisesti toisin sovita.

Erikseen tarjottavat tuotteet – pyydä tarjous
Sponsorin mukaan nimetty TiPS-tapahtuma
Logo joukkueiden pelipaidoissa (vähintään 3-vuotinen sopimus)
§
§
§

Harraste- ja haastejoukkueet
Akatemia-joukkueet
Edustusjoukkueet

Yksinoikeus – ei kilpailevia sponsoreita samalta toimialalta

VIP-katsomoliput edustusjoukkueiden kotipeleihin
Edustusjoukkueiden pelit ovat jännittäviä, jalkapalloharrastajien seura hauskaa ja hilpeää. Kaiken lisäksi,
Tikkurilan kesäinen ulkoilma raikasta säästä riippumatta.
Kiva ja edullinen huomionosoitus asiakkaillenne sekä työntekijöillenne.
Lipulla
§
§

Sisäänpääsy naisten ja miesten edustusjoukkueiden kotipelien VIP-katsomoon
Virvoitusjuoma & makkara tai leivonnainen

Miesten peleissä ravintolateltta, jossa C-anniskeluoikeudet.
Kaikki joukolla kannustamaan kotijoukkuetta ja nauttimaan myös vierailijoiden huippusuorituksista.
Puolisot, lapset, isovanhemmat, sukulaiset, kaverit ja tutut mukaan nauttimaan.
Lipun hinta 5,00 €/kpl, pienin myyntierä 10 kappaletta.

TiPS myyntitiimi, palveluksessanne
§
§
§
§
§
§

Ville Honkala, ville.honkala@luukku.com, p. 045 105 4677
Simo Kohtala, simokohtala@gmail.com, p. 044 349 7949
Esa Hakala, esa.hakala@tips.fi, p. 040 542 0042
Tapio Rostedt, tapio.rostedt@tips.fi, p. 045 144 7731 – kaikki erikseen tarjottavat tuotteet
Jukka Hietamies, jukka.hietamies@hotmail.com, p. 050 411 0200
Arto Martikainen, arto.martikainen@vantaa.fi, p. 040 557 9588

