OULUN SEUDUN VINTTIKOIRAHARRASTAJAT JÄRJESTÄÄ:

POHJOISEN KEVÄTMAASTOT
KAUDEN AVAUS JA KENNELPIIRIN MESTARUUS
LUMIJOKI, 4.6.2017

Kuva: Marko Pessi

Pohjoisen kevätmaastot on vauhdikas vinttikoiratapahtuma, joka kerää
vuosittain paikalle yli sata urheilukoiraa omistajineen eri puolelta Suomea ja
Ruotsia. Viikonlopun kuluessa nähdään noin 20 luokassa koko
vinttikoirarotujen kirjo, sekä ratkotaan Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin
mestaruudet.

YHTEISTYÖ
Etsimme tapahtumalle yhteistyökumppaneita sekä luokkasponsoreiksi että
palkintosponsoreiksi.
Luokkasponsorointi – 100 €. Sponsori voi ostaa itselleen yhden tai
useamman luokan hintaan 100 €/luokka. Vastikkeeksi kyseisen luokan nimen
eteen lisätään sponsorin nimi (esim. Prix de Yritysnimi), ja sponsori saa
logonsa näkyville tapahtuman käsiohjelmaan ja ennakkomainontaan sekä
mainoksen OSVKH ry:n jäsenlehteen 3/2017. Sponsoroinnista saadut rahat
käytetään tapahtuman kulujen kattamiseen.
Palkintosponsorointi. Sponsori lahjoittaa haluamansa määrän tavara- tai
palvelupalkintoja. Vastikkeeksi sponsori saa logonsa näkyville tapahtuman
käsiohjelmaan ja ennakkomainontaan.
Keskustelemme mielellämme myös muista yhteistyön muodoista.
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Sponsorointisopimus

Ohjeet sponsorille

Sponsorointisopimuksen osapuolet täyttävät

Aineisto-ohjeet ja aineiston toimittaminen

Sponsorin nimi sekä allekirjoitus:

LUOKKASPONSORI
1) Sponsori toimittaa viipymättä sopimuksen solmimisen jälkeen sähköpostitse täydellisen nimensä ja

Henkilö- tai y-tunnus:

logonsa ennakkomainontaa varten.
2) Sponsori toimittaa haaluamansa kaltaisen musta-

Osoite:

valkoisen mainoksen tapahtuman käsiohjelmaan.
Materiaali toimitetaan sähköpostitse painokelpoisena

Puhelin sekä sähköpostiosoite:

tiedostona 15.5.2017 mennessä.
3) Sponsori toimittaa kisapaikalle haluamansa toimi-

Yhteistyökumppani:

paikkamarkkinointimateriaalin 15.5.2017 mennessä

Oulun Seudun Vinttikoiraharrastajat ry

erikseen sovittavaan osoitteeseen.
4) Sponsori toimittaa värillisen mainoksen Me Vinttarit

Sponsoroitavan luokan nimi:

-lehteen no 3/2017 (ilmestyy elokuussa). Mainoksen
koko on 90 mm x 60 mm (korkeus x leveys), ja se
toimitetaan sähköpostitse painovalmiina tiedostona

LASKU

1.6.2017 mennessä.

Maksutiedot:
Sponsorimaksun eräpäivä on 15.5.2017. Mikäli maksua

PALKINTOSPONSORI

ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, katsotaan

1) Sponsori toimittaa viipymättä sopimuksen solmi-

sponsorointisopimus rauenneeksi.

misen jälkeen sähköpostitse täydellisen nimensä ja

Tilinumero: FI27 1223 3000 1094 40

logonsa ennakkomainontaa varten.

Saaja: Oulun Seudun Vinttikoiraharrastajat ry

2) Sponsori toimittaa haaluamansa kaltaisen musta-

Viitenumero: 12344

valkoisen mainoksen tapahtuman käsiohjelmaan.

Summa (täytä luokkien määrän mukaan):

Materiaali toimitetaan sähköpostitse painokelpoisena
tiedostona 15.5.2017 mennessä.
3) Sponsori toimittaa lahjoittamansa palkinnot
15.5.2017 mennessä erikseen sovittavaan osoittee-

Tiedksi OSVKH:lle:

seen.

Sponsorisopimuksen hankkinut henkilö –
nimi ja allekirjoitus:

Mikäli luokka- tai palkintosponsori ei toimita aineistoa
annettuihin määräpäiviin mennessä, OSVKH ei takaa
sovitun näkyvyyden toteutumista.
Sähköisten materiaalien toimitus ja tiedustelut:
heli.me.perkkio@gmail.com, p. 041 436 4072
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