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Kauniaisten Taitoluisteluklubissa harjoittelee viikoittain n. 180 luistelijaa 
Kauniaisten jäähallissa kilpa-ja harrastajaryhmissä sekä luistelukoulussa. 
Seuralla on kolme päätoimista valmentajaa sekä useita tuntiohjaajia. 

Kauniaisten Taitoluisteluklubin tarkoituksena on luoda edellytykset lasten 
taitoluistelun kilpa- ja harrastustoiminnalle reilussa ja terveessä hengessä. 

Juniori- ja urheilumainonta koetaan seurassa positiivisena asiana. 
Tukemalla seuraa autatte pitämään luistelumaksut kohtuullisina ja samalla 
kannustatte nuoria tyttöjä ja poikia urheilulliseen ja terveelliseen 
elämäntapaan! 

Hinnasto

SEINÄMAINOS:

Kaukalon yläpuolella tai tulostaulun päätyseinä: 

iso  4*1,5m 2.500 €
keskikokoinen  1*1,5m 1.500 €
Pieni 1*0,75m 750€

LAITAMAINOS:

iso  3*0,83m 2.000€
pieni  1*0,83m 700€

www.kauniaistentaitoluisteluklubi.com
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BANNERI JA ESITTELYTEKSTI JOUKKUEEN KOTISIVUILLE:

200 €

SEURAN TAKKI -MAINOS: 
60 takkia
12*3,5 cm 2.000€ 

NIMIKKOKILPAILUT YHTEISTYÖKUMPPANIN NIMELLÄ:

ISU-kilpailut 1.000€
Tähtikilpailut 500€

MUUT YHTEISTYÖMUODOT:

Sopimuksen mukaan



Mainospaikat myydään yhdeksi tai useammaksi vuodeksi. Yhden vuoden 
mainospaikka myydään sopimuksen tekopäivästä vuoden päähän. Useamman 
kauden mainospaikka on laskutettavissa kertaluontoisena tai jaettuna 
useampaan erään. 

Mikäli tilaaja haluaa ostaa usemman kauden mainospaikan (maksimissaan 
kuitenkin 3. kaudeksi), niin tällöin Kata ry sitoutuu antamaan alla olevan 
taulukon mukaisen lisäalennuksen jokaisesta sopimuskauden ylittävästä 
lisäkaudesta. 

1. Kausi: Normaali hinnastohinta (100% mainospaikan hinnasta) 

2. Kausi: -25% alennus hinnastohinnasta (75% mainospaikan hinnasta)
 

3. Kausi: -50% alennus hinnastohinnasta (50% mainospaikan hinnasta) 

Mainospaikan lunastus oikeuttaa myös banneriin seuran kotisivuilla. 

Kata ry vastaa laita- ja seinämainosmateriaalin tuottamisesta jäähallin seinä- ja 
laitamainosten osalta sekä niiden paikalleen asentamisesta

Takki-mainosten osalta tilaaja vastaa mainosmateriaalin 60 kpl tuottamisesta ja 
toimittamisesta valmiina. Seura vastaa mainosmaterialain kiinnittämisestä 
takkeihin.

Maksuehto mediakortissa esiintyvissä mainospaikoissa on 14 päivää. 

Ehdot
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LAITAMAINOSPAIKAT 
Kokotiedot: 
Valmis mainospaneeli, jonka leveys 3m ja korkeus 83 cm (830mm) . 
Mainospaikkoja yhteensä 13.

SEINÄMAINOSPAIKAT 
Kokotiedot: Iso 4 * 1,5 m / Pieni 2 * 1,5m. 
Mainospaikkoja yhteensä 20 kpl 

AINEISTOVAATIMUS LAITA – JA SEINÄMAINOKSIA VARTEN: 
Sähköinen aineisto tulee lähettää osoitteeseen 
kata.varainhankinta@gmail.com. Aineiston tulee olla eps muodossa, 
mutta myös PDF, tiff ja jpg high-res. tiedostot käyvät. Kata ry vastaa 
mainosmateriaalin tuottamisesta jäähallin seinä- ja laitamainosten osalta 
sekä niiden paikalleen asentamisesta. 

TAKKI-MAINOS:
Kokotiedot: n.12 * 3,5 cm.

Mainospaikkoja yhteensä 4kpl. 
Mainostaja vastaa mainosmateriaalin tuottamisesta ja toimittamisesta 
valmiina. Materiaalin tulee olla pehmeää, jotta voidaan ommella takin 
materiaaliin kiinni.

OHJEISTUS MAINOSPAIKOISTA: 

YHTEYSTIEDOT:
Juha Viitanen, markkinointi - ja varainhankintavastaava

Puh. 0405411541

kata.varainhankinta@gmail.com 

Kauniaisten Taitoluisteluklubi ry 

Vanha Turuntie 42, 02700 Kauniainen
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