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2022 (HINNAT 19.2.2022 ALKAEN)



MYYNNILLINEN VISIO

PK-35 on kiinnostava, näkyvä ja vetovoimainen huippu-urheiluseura - haluttu yhteistyökumppani, 
jonka jäsenet ovat ylpeitä kuuluessaan PK-35 yhteisöön. 

PK-35 brändi on erittäin hyvin tunnettu, ja seura on päämedioissa vahvasti esillä.



YHTEISTYÖMME

Me näemme, että yhteistyömme tavoitteita 

olisivat yritysbrändinne kehittäminen, 

yrityksen/ tuotteen/ palvelun tunnettuuden 

lisääminen, suora myynti, tiettyjen 

markkinoiden tavoittaminen, 

asiakassuhteiden kehittäminen/ 

rakentaminen, medianäkyvyyden 

saavuttaminen, henkilöstönne motivointi, 

työnantajamielikuvan kehittäminen, 

tuotteen/ palvelun testausalusta tai 

mahdollisesti kilpailijoiden blokkaaminen. 



NÄKYVYYS

Valtakunnallinen näkyvyys - Ruutu+ näyttää 

kaikki edustusjoukkueiden ottelut. PK-35 

Miehet pelaa Ykköstä ja Naiset Kansallista 

liigaa, ja seurassa +1000 junioripelaajaa. 

Me näymme erilaisissa medioissa 

viikoittain - meistä puhutaan monenlaisilla 

alustoilla ja edustusjoukkueidemme 

tapahtumissa on jopa +1 000 kannattajaa. 

Useissa seuran järjestämissä turnauksissa 

on paikalla vuodessa jopa +10 000 

vierailijaa. PK-35:n oma perhe kattaa 

kaikkiaan noin 15 000 ihmistä. 





KEVYT, 700 EUR 

• Laitamainos 3m x 1,6m
(yksittäishinta 500 euroa) 

• 2 kpl kausikortti 
(yksittäishinta 100-200 euroa) 

• Sosiaalisessa mediassa mainoksia
• Kumppanikerho

(kumppaneiden aktiivinen kohtauspaikka)

Lisäksi:

• Uutinen yhteistyöstä pk-35.fi –etusivulle
• Yrityslogo ja tarjous Kumppanuus -sivulla, linkki yrityksen 

kotisivulle
• Näkyvyys seuran tilaisuuksissa
• Yrityslogo PK-35 kausijulkaisuun 



NORMI, 1700 EUR

JOKO / TAI
• Laitamainos 5m x 1,6m (yksittäishinta 800€) 
• Laitamainos 2 kpl A-ständi 3m x 0,5 

(yksittäishinta 1000€) 

JOKO / TAI
• Pelipaitamainos (N1 paikat 9-11, M1 paikat 10-12)

(yksittäishinta 1000-2000€) 
• Otteluisännyys & TV-mainos Ruutu+ -paketti 

(yksittäishinta 1000€) 

• 4 kpl kausikortti (yksittäishinta 200-400€) 
• Sosiaalisessa mediassa mainoksia 
• Jäsenpostia ja erikoistarjouksia
• Kumppanikerho  (kumppaneiden aktiivinen kohtauspaikka)

Lisäksi:

• Uutinen yhteistyöstä pk-35.fi –etusivulle
• Yrityslogo ja tarjous Kumppanuus -sivulla, linkki yrityksen 

kotisivulle
• Näkyvyys seuran tilaisuuksissa
• Yrityslogo PK-35 kausijulkaisuun 



NORMI2, 2700 EUR

• Laitamainos 10m x 1,0m  (yksittäishinta 1200 euroa) 
• Pelipaitamainos (N1 paikat 9-11, M1 paikat 10-12)

(yksittäishinta 1000-2000€) 
• Otteluisännyys & TV-mainos Ruutu+ -paketti 

(yksittäishinta 1000€) 

JOKO / TAI
• 5 kpl kausikortti (yksittäishinta 300-600 euroa) 
• 2 kpl VIP-kausikortti (yksittäishinta 600 euroa) 

• Sosiaalisessa mediassa mainoksia 
• Jäsenpostia ja erikoistarjouksia
• Äänimainokset otteluissa
• Kumppanikerho (kumppaneiden aktiivinen kohtauspaikka)

Lisäksi:

• Uutinen yhteistyöstä pk-35.fi –etusivulle
• Yrityslogo ja tarjous Kumppanuus -sivulla, linkki yrityksen kotisivulle
• Näkyvyys seuran tilaisuuksissa
• Yrityslogo PK-35 kausijulkaisuun 



LAAJEMPI, 3700 EUR

• Laitamainos 10m x 1,6m  
(yksittäishinta 1500 euroa) 

• Pelipaitamainos (N1 paikat 9-11, M1 paikat 10-12)
(yksittäishinta 1000-2000 euroa) 

• 3 kpl otteluisännyys & TV-mainos Ruutu+ -paketti 
(yksittäishinta 1000€) 

JOKO / TAI
• 5 kpl kausikortti (yksittäishinta 300-600 euroa) 
• 2 kpl VIP-kausikortti (yksittäishinta 600 euroa) 

• Sosiaalisessa mediassa mainoksia 
• Jäsenpostia ja erikoistarjouksia
• Äänimainokset kaikissa otteluissa
• Kumppanikerho (kumppaneiden aktiivinen kohtauspaikka)

• YKSINOIKEUS toimialalla

Lisäksi:

• Uutinen yhteistyöstä pk-35.fi –etusivulle
• Yrityslogo ja tarjous Kumppanuus -sivulla, linkki yrityksen kotisivulle
• Näkyvyys seuran tilaisuuksissa
• Yrityslogo PK-35 kausijulkaisuun 





▪ Kumppani toimittaa käyttövalmiit 
markkinointiaineistot seuran toimistolle, sähköiset 
aineistot toimitetaan sähköpostilla sis. kaikki 
painatuskulut. 

▪ Kumppani vastaa oman markkinointiaineistonsa 
tuottamisesta, sisällöstä, tekijänoikeuksista, lain ja 
viranomaismääräysten noudattamisesta sekä siitä, 
että aineisto on tehty hyvää tapaa noudattaen. 

▪ Hinnat (alv 0%)

PK-35 kehitysjohtaja toimii jatkuvana
kontaktina, ja myyntinne edistäjänä.

Tapio Rostedt
kehitysjohtaja
PK-35
Lucina Hagmanin kuja 2
00710 Helsinki 
Puh. +358 45 144 7731
tapio.rostedt@pk-35.fi


