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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

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. 

Olemme iso vaikuttaja Helsingissä ja 
valtakunnallinen näkyvyys täällä on myös 
taattu, Ruutu+ näyttää kaikki 
edustusjoukkueidemme ottelut suorina. 





KAUPALLISET 
ELEMENTIT



TAKTINEN SPONSOROINTI

▪ Taktisella sponsoroinnilla haetaan nopeaa 
myyntiä.

▪ Suora myynti käyttäen erilaisia kanavia, 
aktivointeja, koodeja ja koko verkostoa. 
Kumppanuussuhteeseen pääsyn ehtona on 
pienimuotoinen kynnysraha, ja provisiot
myynnistä. Toimimme sovitun mukaisesti, ja 
me teemme töitä sen eteen, että tavoitteet
saavutetaan. 

▪ Myyntiprovisiot, 
ja sopimuksen mukainen peruskorvaus.



STRATEGINEN SPONSOROINTI

▪ Strateginen sponsorointi tähtää 
yrityksenne brändin rakennukseen. 
Ydinajatuksena tehdä yhteistyötä tahojen 
kanssa, jotka näkevät yrityksen ja PK-35 
brändin liitettäväksi yhteen pidemmällä 
ajalla. 

▪ Yhteistyömme tavoitteita ovat
yritysbrändinne kehittäminen, yrityksen/ 
tuotteen/ palvelun tunnettuuden lisääminen, 
tiettyjen markkinoiden tavoittaminen, 
asiakassuhteiden kehittäminen/ 
rakentaminen, medianäkyvyyden
saavuttaminen, henkilöstönne motivointi, 
työnantajamielikuvan kehittäminen, 
tuotteen/palvelun testausalusta tai
kilpailijoiden blokkaaminen.



NÄKYVYYSELEMENTIT

▪ Laitamainos – MagneCit Areena

▪ Pelipaitamainos, erillinen mediakortti

▪ Kummipelaaja -paketti

▪ Otteluisännyys –paketti

▪ Äänimainos ottelutapahtumissa

▪ Sosiaalisen median hyödyntäminen

▪ Uutiskirje jäsenille, erikoistarjoukset

▪ Nettisivut – www.pk-35.fi



▪ CAFE-35 JA BAR-35

▪ MagneCit Areenalla sijaitsevat Café-35-
kahviokioski ja Bar-35 myyvät
ottelutapahtumissa kahvila- ja pub -
tuotteiden lisäksi myös

kumppaneiden tuotteita ja 
PK-35 fanitavaraa. 

▪ Tuotteet jatkuvasti esillä ja myynnissä.



VERKKOKAUPPA

▪ Verkkokaupasta voit ostaa PK-35 
lipputuotteet, VIP-paketit, fanitavaraa ja PK-
35 palveluita. Verkkokaupasta löydät myös

kumppaneiden tuotteita.

▪ Tuotteet jatkuvasti esillä ja myynnissä

▪ Kampanjat



▪ MEMBERSHIP-35/ JÄSENKORTTI/ JÄSENET

▪ PK-35 jäsenkortilla saat erilaisia 
alennuksia kumppaneiden palveluista ja 
tuotteista. 

▪ Lisäksi saat mainoksen PK-35-
kausijulkaisuun, ja kerran kuukaudessa 
seuran kuukausitiedotteeseen. 

▪ Kaikki jäsenetumme: www.pk-35.fi

▪ Jatkuvat kumppanitarjoukset ja ale-koodit.



PARTNERS CLUB-35/ KUMPPANIKERHO-35/ 
YRITYKSET

▪ Yhteistyössä pääsette mukaan
verkostoomme, ja esittelemään
palveluitanne ja tuotteita muille
yrityspäättäjille. Kumppanikerho-35 on 

seuran ja sen kumppaneiden
aktiivinen kohtauspaikka ja 
yhteisö. Kumppanikerho-35:ssä on erilaisia
tapaamisia ympäri vuoden. 

▪ Autamme yrityspäättäjiä verkostoitumaan
potentiaalisten asiakkaiden ja mahdollisten
yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Keskeisimpänä tavoitteena on luoda
yrityksille kohtaamispaikka, tahtotila
yhdessä onnistua ja kaikkia yhdistää halu
olla mukana myös osana PK-35 perhettä.



VIP35 KAUSIKORTIT

VIP35

• Sisäänpääsy jokaiseen kotiotteluun 
• 4 vapaavalintaista VIP-ottelua kauden aikana, 

johon sisältyy ruokatarjoilu + ruokajuoma (1 
kpl) ennen ottelua omassa VIP35-tilassa

• VIP-otteluissa valmentajien otteluennakot
• Kaikissa kauden kotiotteluissa puoliajalla 

kahvitarjoilut omassa VIP35-tilassa

VIP35 GOLD 

• Sisäänpääsy jokaiseen kotiotteluun
• Jokaisessa kotiottelussa ruokatarjoilu + 

ruokajuoma (1 kpl) ennen ottelua omassa VIP35-
tilassa

• VIP-otteluissa valmentajien otteluennakot 
• Kaikissa kauden kotiotteluissa puoliajalla 

kahvitarjoilut omassa VIP35-tilassa



YHTEISKUNTAVASTUU JA 
VAIKUTTAMINEN

PK-35 on seurana erittäin mielellään
mukana vaikuttamassa yhteiskunnan
asioihin. Tehdään se yhdessä?

▪ Nuoriso- ja kasvatustyö

▪ Ympäristöasiat

▪ Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

▪ Maahanmuuttajat ja liikunta

▪ Lisäksi PK-35:n Junioriapu tukee seuran
junioripelaajia osana
yhteiskuntavastuullista toimintaa. 
Toiminta perustuu talkootyöstä, 
lahjoituksista ja fanituotteiden
myynnistä saataviin tuloihin. Rahastosta
jaetaan tukea vähävaraisten pelaajien
harrastus- ja varustemaksuihin. 



▪ 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


