
Hei, olemme järjestämässä taas tänä talvena kansallisen moottorikelkkojen sprint kilpailun Kurikan Pitkämössä 

lauantaina 23.2.2019.Samaan aikaan on myös Kurikan Kaupungin talvirieha jonne on kaikilla vapaa pääsy kokemaan 

sekä näkemään talviurheilun ja harrastuksen vaihtoehtoja ja näytöksiä. Tapahtuma kerää alan harrastajia myös 

toiminta-alueemme ulkopuolelta ja odotammekin paikalle runsaasti niin kuljettajia kuin katsojiakin. Toisistaan otetaan 

mittaa n.5,2 km pitkällä Pitkämön kanjonin vaihtelevaan maastoon tehdyllä radalla. 

Pääyhteistyökumppani: 

Markkinointi ja mainonta aloitetaan tammikuussa joten näkyvyyttä on teiden varsilla (3 tie, 67 tie,) sekä some ja 

lehtimainontaa. Kilpailun käsiohjelmaan saa myös sivun kokoisen mainoksen. Normaali käsiohjelma koko sivun mainos 

200 e. 

Pääyhteistyökumppanit 3-5 kpl tulevat saamaan siis paljon näkyvyyttä 1-2 kk ennen tapahtumaa ja kilpailua ja tietysti 

kilpailun aikana. Pääyhteistyökumppanin osuus on 1000 e, johon voi käyttää 300-500 e esim lahjakortteina omaan 

liikkeeseen, jotka jaetaan palkintoina. Mikäli kilpailut peruuntuu veloitamme vain 20% summasta.  

Kerholla on toimintaa  moottorikelkoilla ja mönkijöillä niin atv kuin utv puolella ja tottakai myös hyötykäyttöä sekä sitä 

hupikäyttöä. Nyt olisi siis teillä ja yrityksellänne hyvä mahdollisuus tukea Lakeuden moottorikelkkailijat ry:n toimintaa 

ja saada samalla näkyvyyttä yrityksellenne. 

Valmistamme tapahtumaan käsiohjelman joka jaetaan ilmaiseksi kaikille halukkaille paikanpäällä, mainitsemme myös 

meitä tukeneiden yritysten tiedot tapahtuman koosteessa kerhon verkkosivuilla. 

Liitteenä malli käsiohjelmasta (koko A5) sekä tapahtuman mainos jonka voitte tulostaa esille liikkeeseenne 

Hinnat: 

- Pääyhteistyökumppani 1000€, voi sisältää tuotepalkintoja 300€-500€ edestä. 

(sisältää kokosivun mainoksen käsiohjelmaan) 

- Koko sivun mainos K 19cm x L 12,8cm 200€/kpl 

- Puolen sivun mainos K 9cm x L 12,8cm 100€/kpl 

- 1/4 sivun mainos K 4cm x L 12,8cm 50€/kpl 

- 1/8 sivun mainos K 4cm x L 5,9cm 25€/kpl 

Hinnat alv 0% (Kerho ei ole ALV-rekisterissä) 

-Otamme vastaan myös tuotepalkintoja jotka jaetaan kilpailuun osallistuneiden kesken. 

-Mainokset laskutetaan tapahtuman jälkeen. 

-Mainokset sähköpostilla liitteenä, mielellään valmiiksi oikean kokoisena. lakmk@lakeudenmoottorikelkkailijat.com 

-Jos haluat toimintaasi esille tapahtumapaikalle, ota yhteyttä. 

PS. Huomioithan että kilpailu on ainut laatuaan pohjanmaan alueella tänä talvena. 

Terveisin Lakeuden Moottorikelkkailijat ry Yrittäjäintie 6, 61300 Kurikka 


