Espoon Jäätaiturit ry
Yhteistyöesite

•

perustettu 1985

•

noin 750 -800 luistelijaa

•

5 Yksinluistelun kilparyhmää

•

10+1 Muodostelmaluistelun joukkuetta

•

Maajoukkue ja nuorten maajoukkue luistelijoita
○

Kausi 22/23 : 4 Suomen maajoukkueessa ja 2 nuorten maajoukkueessa

•

10 päätoimista valmentajaa , yhteensä noin 50 valmentajan ja ohjaajan työnantaja

•

noin 50 seuratoimijaa vapaaehtoistehtävissä

•

noin 1.8 meur kululiikevaihto

•

Lasten ja nuorten sekä huippu-urheilun ( yksinluistelu ) Tähtiseura

,

●

EsJt:n luistelijat ovat saavuttaneet kymmeniä SM- ja PM-mitaleita sekä EM- ja MM-mitalit. Suomen menestynein

Espoon Jäätaiturit ry
- Luistelua suurella sydämellä -

taitoluistelija Laura Lepistö on seuramme kasvatteja. Tämän hetken huippuluistelijoista aikuisten maajoukkueessa
edustavat: EsJt:tä: Linnea Ceder, Olivia Lisko, Matias Lindfors ja Minja Peltonen. Seurassamme kasvaa useita
maajoukkueessa ja nuorten maajoukkueessa kilpailevia tulevaisuuden tähtiä.
Muodostelmaluistelussa olemme määrätietoisin haastaja. Valley Bay -joukkueitamme on jo yhteensä kymmenen ,
sekä SM-sarjoissa että kansallisissa sarjoissa. Espoolainen edustusjoukkueemme Lumineers kehittyy vauhdilla kohti
maailman huippua.
EsJt:ssä luistellaan iloisessa seurassa niin kilpailen kuin harrastaen. Meillä on paitsi luistelukoulu- ja
kehitysryhmiä, myös harrastajaryhmiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Järjestämme matalan kynnyksen toimintaa ja
kaikille avoimia tapahtumia.
Arvomme ovat: ilo, kannustavuus, tavoitteellisuus, turvallisuus ja yhteisöllisyys.

Lisätietoa seurasta: https://espoonjaataiturit.sporttisaitti.com/

YHTEISTYÖMALLIT - Mitä voimme tarjota?

Näkyvyys
●
●

Pääyhteistyökumppanuus 7000 €
●
●
●
●
●

Jatkuva näkyvyys seuran sivulla, somessa, kausijulkaisussa, tapahtumissa ja kilpailuissa mainosnäkyvyys. mm: Skating Finland ja Ruutu+ -kanavilla
livestream mainos. Mahdollisuus näkyvyyteen Taitoluisteluliiton SkatingFinland.ﬁ verkkosivulla ja somessa.
Mahdollisuus saada logomerkki kilpaluistelijoiden ﬂeeceen ( n. 300 kpl )
Mainospaikka kausijulkaisuun
Muu sovittava yhteistyömalli . Jokainen paketti voidaan räätälöidä tarpeen mukaan.
Jääshow liput 10 kpl

Yhteistyökumppanit 700 € alkaen
●

Mainos + linkki EsJt:n kotisivulle

●
●

1/4 sivun mainos kausijulkaisuun

●
●

Olemme avoimia muulle yhteistyölle
ja keskustelemme sekä ideoimme
mielellämme yhdessä !

EsJt some: 2 Instagram tai Facebook -postausta
Jääshow liput 4 kpl
Paketti voi sisältää lisähintaan esim.näkyvyyden Taitoluisteluliiton SkatingFinland.ﬁ verkkosivulla ja somessa.

Kannattaja: 250 €
●
Logo EsJt:n kotisivulle
●
Pieni logo kausijulkaisuun
●
Jääshow liput 2 kpl
Mainosnäkyvyys kilpailuissa, erilliset mainospaketit:
●
Kaudella 22/23 muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen loppukilpailu - isoin kilpailu ja näkyvyys! Erillinen mediakortti.

●
●
●

Luistelijoita huipulla Suomessa ja kansainvälisesti
Yksinluistelussa noin 55 kilpailevaa luistelijaa,
muodostelmaluistelussa noin 250. Yli 300 kilpailusuoritusta
kaudessa.
EsJt Instagramissa 2737 ja Facebookissa 1470 seuraajaa
Kausijulkaisun painosmäärä n. 750 kpl.
Innovatiivinen ja aktiivinen seura, monessa mukana

Tapahtumat ja kilpailut ( 22-23 )
●
●
●
●
●

Skate Espoo 23.9.-25.9.2022 , Ilmatar Areena
Debytantit ja SM-noviisien valintakisa 19.11.-20.11.2022,
Ilmatar Areena
ML kansallisten sarjojen loppukilpailu 11.3.-12.3.2023 ,Metro
Areena, n. 110 joukkuetta ja katsojia 4000
Pikkujoulupiruetti 10.12. 2022
luistelijoita n. 300 ja katsojia n. 700
Jääshow 1.4.2023, Metro Areena , luistelijoita n. 700 - 800 ja
katsoja tavoite 1500

Seuran oma jäsenistö - asiakastietokanta
markkinointiin
●
●

N. 750 luistelijaa + heidän perheensä
Jäsenille, jotka ovat antaneet markkinointiluvan, voidaan
lähettää sähköpostilla suoramarkkinointia

Toivottavasti lähdet mukaan tukemaan lasten
ja nuorten harrastamista. Kiitos!

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Henriikka Manninen
toiminnanjohtaja@espoonjaataiturit.ﬁ
puh:050-3200771
Espoon Jäätaiturit ry
Leipurinkuja 1, 02650 Espoo

