Kausi 2017-2018

MESTIKSEN
MESTARIT
IHMISTEN JOUKKUE
KeuPa Hockey Team

YHTEISTYÖLLÄ MENESTYSTÄ
Teimme sen yhdessä!
KeuPa HT:n ja yhteistyökumppaneiden yhteistyö huipentui kauden 2017-18
päätteeksi ennennäkemättömään menestykseen ja ”Tarinan mestaresta”
leivottiin Mestiksen mestareita. KeuPan edesottamuksia ei seurattu
ainoastaan Keuruulla, vaan koko Suomessa. Mediassa pikkukaupungin
ihmeeksi tituleerattu tapaus sai runsaasti julkisuutta, jopa siinä määrin, että
väitetään Keuruun olleen kevään haetuin hakusana suomalaisessa
Wikipediassa!
Yllettyään joka kerta pudotuspeleihin nelivuotisen Mestis-uransa aikana,
KeuPa HT on todistanut kuuluvansa sarjan kärkikaartiin ja on raivannut
paikkansa suomalaisen jääkiekon huipulta. Mestaruuden myötä sen
tunnettavuus ja kiinnostavuus on noussut samaa tahtia lisääntyneen
mediahuomion ja ruutuajan kanssa.
Mestaruuden uusiminen on usein monin verroin vaikeampaa, kuin sen
voittaminen ensimmäisen kerran. Tavoite on korkealla ja yhdessä voimme
sen saavuttaa. Matkalla menestykseen haluamme tarjota monipuolisen
kattauksen yhteistyömahdollisuuksia kanssamme. Kuuntelemme herkällä
korvalla saamiamme ideoita ja palautteita voidaksemme auttaa yhä
paremmin yhteistyökumppaneitamme saavuttamaan omat tavoitteensa.
Jos yhteistyö kiinnostaa ja haluat mukaan kirjoittamaan uuden kappaleen
keskisuomalaista kiekkotarinaa, ota rohkeasti yhteyttä KeuPa HT:n
organisaatioon.
Teemu Vesala
Toiminnanjohtaja
KeuPa Hockey Oy

MENESTYTÄÄN YHDESSÄ MIKSI KUMPPANIKSI?
-

Jääkiekko on Suomen suosituin ja
seuratuin laji

-

Mestis on jääkiekkoliiton ylin sarjataso ja
Suomen toiseksi seuratuin urheilusarja

-

Mestis kiekolla on laaja mediaseuranta

-

Yritys saa KeuPa HT:n avulla tehokkaan
väylän valtakunnalliseen ja paikalliseen
näkyvyyteen

-

Yhteistyö KeuPa HT:n kanssa antaa uusia
keinoja markkinoida yritystäsi

-

KeuPa HT:ta tukevat yritykset
muodostavat KeuPa-verkoston, jonka
avulla on mahdollista edistää myös
yritysten välistä liiketoimintaa

-

KeuPa HT:n vahva ja arvostettu
fanikulttuuri, pelillinen menestys ja oma
identiteetti

-

Katsojakeskiarvolla mitattuna
ylivoimaisesti Keuruun suosituin joukkue

-

Taattu näkyvyys koko kauden ajan

-

Verkostoituminen

Lähde mukaan kokemaan
unohtumattomia KeuPa HT-elämyksiä!

KeuPa-verkosto – yhteistyön
virittäjä
KeuPa HT panostaa kehittämistyöhön ja yritysyhteistyöhön pitkällä
tähtäimellä. Seura ja sen toimijat ovat sitoutuneet kehittämään KeuPa HT:stä
oman aikakautensa edelläkävijän. Seuraamme aikaamme ja pyrimme
tarjoamaan edistyksellisiä yhteistyön muotoja yritysasiakkaillemme.

KeuPa HT:n yritysjäsenet muodostavat KeuPa-verkoston. KeuPa-verkostossa
saat kauden aikana erilaisia etuja, kuten näkyvyyttä, mahdollisuuksia
tärkeiden kontaktien luontiin sekä tietenkin ottelulippuja KeuPan
kotiotteluihin. Uutuutena kaudella 2018-19 tarjoamme kerran viikossa
yhteistyökumppaneillemme mahdollisuuden yhteiseen jäävuoroon Keuruun
jäähallissa. Jäävuorolla on aina mukana joku KeuPa-pelaajista, -valmentajista
tai -organisaatiosta.
Haluamme toivottaa Teidät KeuPa-verkoston jäsenenä tervetulleeksi
nauttimaan jäsenyytenne eduista sekä otteluistamme Keuruun jäähalliin.
Uudet yhteistyökumppanuuden muodot ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•

Pääyhteistyökumppanit
Kultajäsenet
Hopeajäsenet
Pronssijäsenet
Plusjäsenet
KeuPa Hoki-Klubi
KeuPa Sportti-Klubi

Meiltä myös kausikortit ja lippupaketit yrityksille ja yksityishenkilöille!
Kausikortin hinta on 159 € (seisomakatsomo). Mikäli jäähallin remontin
myötä istumakatsomo valmistuu, voimme tarjota istumapaikkakausikortin
lisähinnalla. Tilaukset sähköpostilla osoitteeseen teemu.vesala@keupa.ht.fi
tai tekstiviestillä numeroon 040 550 4830. Viestiin nimi,
laskutusosoiteosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kappalemäärä.

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT
•
•
•

Yrityksen mainos peliasussa ja jäähallissa
Yrityksen mainos lehdistötilassa
Yrityksen logo KeuPan nettisivuilla pääyhteistyökumppani –osiossa,
josta linkitys yrityksen omille sivuille
Yrityksen mainos LED-taulussa koko kauden ajan
Pääyhteistyökumppanien yhteinen nimikko-ottelu runkosarjassa
Sosiaalisen median mainos
Joukkueen aito gameworn paita kauden päätteeksi
2 kpl kausikortteja
Mahdollisuus hyödyntää KeuPa HT:n pelaajia ja valmennusta
yrityksen markkinoinnissa ja tapahtumissa
Paikka KeuPa-perheessä; olet osana n. 170:n yrityksen KeuPaverkostoa. Saat kutsun verkoston tapahtumiin, tarjouksia ja
kampanjoita ottelutapahtumista sekä tuoreimmat KeuPa-uutiset
sähköpostiisi

•
•
•
•
•
•
•

KULTAJÄSENET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3000€ + alv.

Yrityksen mainos peliasussa
Yrityksen logo KeuPan nettisivuilla kultajäsenet –osiossa, josta
linkitys yrityksen omille sivuille
Led-taulun mainos kymmenessä (10) runkosarjan kotiottelussa
Sosiaalisen median mainos
Kultajäsenten yhteinen nimikko-ottelu runkosarjassa
Joukkueen aito gameworn paita kauden päätteeksi
2 kpl kausikortteja tai pääsylippuja (sovitaan erikseen)
Mahdollisuus hyödyntää KeuPa HT:n pelaajia ja valmennusta
yrityksen markkinoinnissa ja tapahtumissa
Paikka KeuPa-perheessä; olet osana n. 170:n yrityksen KeuPaverkostoa. Saat kutsun verkoston tapahtumiin, tarjouksia ja
kampanjoita ottelutapahtumista sekä tuoreimmat KeuPa-uutiset
sähköpostiisi

HOPEAJÄSENET
•
•
•
•
•
•
•

Yrityksen mainos peliasussa tai jäähallissa
Yrityksen logo KeuPan nettisivuilla hopeajäsenet –osiossa,
josta linkitys yrityksen omille sivuille
LED-mainos viidessä (5) runkosarjan kotiottelussa
Sosiaalisen median mainos
1 kpl kausikortteja
Mahdollisuus hyödyntää KeuPa HT:n pelaajia ja valmennusta
yrityksen markkinoinnissa ja tapahtumissa
Paikka KeuPa-perheessä; olet osana n. 170:n yrityksen KeuPaverkostoa. Saat kutsun verkoston tapahtumiin, tarjouksia ja
kampanjoita ottelutapahtumista sekä tuoreimmat KeuPauutiset sähköpostiisi

PRONSSIJÄSENET
•
•
•
•
•
•
•

•

•

1000€ + alv.

Yrityksen mainos jäähallissa
Yrityksen logo KeuPan nettisivuilla pronssijäsenet –osiossa,
josta linkitys yrityksen omille sivuille
Sosiaalisen median mainos
Äänimainos kahdessa (2) runkosarjan kotiottelussa
1 kpl kausikortteja tai lippuja (sovitaan erikseen)
Mahdollisuus hyödyntää KeuPa HT:n pelaajia ja valmennusta
yrityksen markkinoinnissa ja tapahtumissa
Paikka KeuPa-perheessä; olet osana n. 170:n yrityksen KeuPaverkostoa. Saat kutsun verkoston tapahtumiin, tarjouksia ja
kampanjoita ottelutapahtumista sekä tuoreimmat KeuPauutiset sähköpostiisi

PLUSJÄSENET
•
•

1500€ + alv.

500€ + alv.

Yrityksen mainos jäähallissa
Yrityksen logo KeuPan nettisivuilla plusjäsenet –osiossa,
josta linkitys yrityksen omille sivuille
Mahdollisuus hyödyntää KeuPa HT:n pelaajia ja valmennusta
yrityksen markkinoinnissa ja tapahtumissa
Paikka KeuPa-perheessä; olet osana n. 170:n yrityksen
KeuPa-verkostoa. Saat kutsun verkoston tapahtumiin,
tarjouksia ja kampanjoita ottelutapahtumista sekä
tuoreimmat KeuPa-uutiset sähköpostiisi

KeuPa Hoki-Klubi
KeuPa HT tarjoaa pienemmille yrityksille räätälöidyn yhteistyökumppanuuden
muodon: KeuPa Hoki-klubin.
Klubin jäsenenä saat kolme lippua käytettäväksi vapaavalintaiseen KeuPa HT:n
kotiotteluun runkosarjassa. Lisäksi jäsenyritykset saavat nimensä / logonsa näkyviin
Keuruun jäähalliin sekä KeuPa HT:n nettisivulle. Ja mikä tärkeintä, verkostoituminen ja
kanssakäyminen muiden alueen yrittäjien kanssa sujuu helposti KeuPa Hoki-Klubin
avulla. Valittavanasi on myös KeuPa Hoki-Klubi Plus-paketti, jolla saat edellä
mainittujen etujen lisäksi vielä yrityksesi mainoksen KeuPa HT:n sosiaalisen median
kanaviin sekä yhteen otteluun jäähallissa olevalle LED-taululle.

KeuPa Hoki-Klubi
•
•
•
•
•

Mainospaikka Keuruun jäähallista erilliseltä tukijataululta
Mainospaikka KeuPa HT:n nettisivulta omasta Hoki-klubi -osiosta
3 lippua vapaavalintaiseen runkosarjan kotiotteluun
Verkostoituminen muiden alueen yrittäjien kanssa
Mahdollisuus käyttää KeuPan logoa omassa markkinoinnissaan

KeuPa Hoki-Klubi Plus
•
•
•
•
•
•
•

400€ + alv.

Mainospaikka Keuruun jäähallista erilliseltä tukijataululta
Mainospaikka KeuPa HT:n nettisivulta omasta Hoki-klubi -osiosta
3 lippua vapaavalintaiseen runkosarjan kotiotteluun
Verkostoituminen muiden alueen yrittäjien kanssa
Mahdollisuus käyttää KeuPan logoa omassa markkinoinnissaan
Sosiaalisen median mainos
LED-mainos (1) runkosarjan kotiottelussa

KeuPa Sportti-Klubi
•
•
•
•
•

300€ + alv.

200€ + alv.

Mainospaikka Keuruun jäähallin sisääntulo aulassa roll-upissa
Mainospaikka KeuPa HT:n nettisivulta omasta Sportti-klubi -osiosta
2 lippua vapaavalintaiseen runkosarjan kotiotteluun
Verkostoituminen muiden alueen yrittäjien kanssa
Mahdollisuus käyttää KeuPan logoa omassa markkinoinnissaan

OTTELUISÄNTÄ 700 €
Otteluisännyys KeuPa HT:n Mestiksen kotiotteluissa tarjoaa loistavan
mahdollisuuden saada kiekkokansan huomio yritykseenne.
* Sisältää klubitilan (max. 20 henkilöä), jossa mahdollisuus ruokailla. Klubilla myös anniskeluoikeudet
* Otteluisännän mainosmateriaalia voidaan jakaa ottelun yhteydessä koko hallissa + ständit
* Mainospaikka käsiohjelmassa, paikallislehdessä olevassa otteluilmoituksessa, ottelujulisteessa
sekä KeuPa HT:n nettisivuilla
* Mainos KeuPa HT:n sosiaalisen median kanavissa
* Ottelun aikana yritys saa äänimainontaa (4 kertaa).
* Mainospaikka LED-taululla koko ottelun ajan
* Otteluisännällä on oikeus osallistua palkintoraatiin, jolloin isäntä saa valita
ja palkita joukkueiden parhaat pelaajat (otteluisäntä hankkii palkinnot)
* Otteluisäntä pääsee tiputtamaan ottelun avauskiekon
* Sisältää 10 lippua kyseiseen otteluun
* Yrityksen logo KeuPan nettisivuilla plusjäsenet –osiossa, josta linkitys yrityksen
omille sivuille

* HUOM! Otteluisännällä on mahdollisuus hankkia lisämaksusta yrityksen mainoksella varustettuja
läpsyttimiä yleisölle jaettavaksi

VIP-OTTELUISÄNTÄ 1000 €
* Sisältää klubitilan (max 20 henkilöä)., jossa mahdollisuus myös ruokailla. Klubilla myös Coikeudet
* Otteluisännän mainosmateriaalia voidaan jakaa ottelun yhteydessä koko hallissa + ständit
* Mainos KeuPa HT:n sosiaalisen median kanavissa
* Mainospaikka käsiohjelmassa, paikallislehdessä olevassa otteluilmoituksessa, ottelujulisteessa
sekä KeuPa HT:n nettisivuilla
* Mainos KeuPa HT:n sosiaalisen median kanavissa
* Mainospaikka LED-taululla koko ottelun ajan
* Mainospaikka ottelulipussa kyseisessä ottelussa
* Ottelun aikana yritys saa äänimainontaa (4 kertaa)
* Otteluisännällä on oikeus osallistua palkintoraatiin, jolloin isäntä saa valita ja palkita
joukkueiden parhaat pelaajat. (Otteluisäntä hankkii palkinnot)
* Otteluisäntä pääsee tiputtamaan ottelun avauskiekon

* Sisältää pääsyliput kyseiseen otteluun max. 20 henkeä
* Sisältää 10 kpl KeuPa HT:n fanituotetta
* Yrityksen logo KeuPan nettisivuilla pronssijäsenet –osiossa, josta linkitys yrityksen omille sivuille
* HUOM! Otteluisännällä on mahdollisuus ostaa lisämaksusta yrityksen mainoksella varustettuja
läpsyttimiä yleisölle jaettavaksi

KEUPA TYKY-PÄIVÄ
TYKY-päivä on yrityksille suunniteltu työntekijöiden työ- ja hyvinvointipäivä.
KeuPa tarjoaa yrityksille liikunnallisen ja terveyttä edistävän päivän, joka nostattaa
yhteishenkeä, parantaa työilmapiiriä sekä työssä jaksamista. Ohjelman kesto voidaan
suunnitella muutamasta tunnista koko päivän mittaiseksi kokonaisuudeksi.
TYKY-päivän sisältö koostuu erilaisista aktiviteeteista liikunnan parissa, laadukkaasta
luennosta, rentoutumisesta ja ennen kaikkea mukavasta yhdessäolosta. Päivään on
mahdollista sisällyttää myös ruokailut lisämaksusta. Olemme varmoja, että saamme
räätälöityä päivän sisällön niin, että päivästä tulee antoisa ja ikimuistoinen iästä ja
sukupuolesta riippumatta.
Onko tässä Sinun TYKY-päiväsi?
1) kunto/fysiikkatesti
2) KeuPa-jumppa/peliosuus

3) Luento
4) Päivä päättyy KeuPa HT:n
Mestis-otteluun

Hinta: 80€/hlö.
HUOM! Maksuvälineenä käyvät myös Smartum liikunta- ja
kulttuurisetelit, virikesetelit sekä Tyky-kuntosetelit.

1000€ - 3000€
OMA KUMMIPELAAJA
Kummipelaaja on luisteleva mainos, joka tarjoaa yrityksille yksilöllistä näkyvyyttä
kummipelaajan paidassa ja muissa KeuPa HT-yhteyksissä.
Kummipelaajan hankinta antaa uusia keinoja markkinoida yritystäsi ja toimii
hyvänä lisänä vaikkapa asiakastilaisuuksissa, oman yrityksenne
markkinointitapahtumassa tai esimerkiksi henkilöstön liikuntatapahtumassa.
* Yrityksen mainos kummipelaajan pelipaitoihin (koti- sekä vieraspaita)
*Yrityksen nimi mainitaan aina ottelukokoonpanojen yhteydessä
* Yrityksen nimi mainitaan aina pelaajan tehdessä maalin tai syöttöpisteen
kotikaukalossa
* Yrityksen logo kotiotteluiden käsiohjelmassa kummipelaajan nimen perässä koko
kauden ajan
* Yrityksen logo KeuPa HT:n nettisivuilla pelaajakortin yhteydessä
* Näkyvyyttä KeuPa HT:n nettisivuilla, josta linkki yrityksen omille kotisivuille
* Kummipelaajan aito nimmarilla varustettu pelipaita kauden päätteeksi
* Liikkuva markkinointisijoitus

MAINOSPAIKAT VARUSTEISSA
PELIPAITA
Rinta ylin
Rinta
Rinta, logon yläpuolella
Rinta pysty
Rinnan alaosa
Kylki
Molemmat hartiat
Molemmat käsivarret
Molemmat hihat
Selkäpuolen yläosa
Selkäpuoli/kummipelaaja
Selkäpuolen helma

1000 €
pääsponsoripaikka
3400 €
3400 €
3400 €
3000 €
2800 €
2800 €
3400 €
3400 €
3400 €
3400 €

- Mahdollisuus myös puolen joukkueen peliasumainoksiin

PELIHOUSUT
Etureisiosat (2 kpl)
Takareisiosat (2 kpl)
Sivusaumat (2 kpl)

2000 €/kpl
1500 €/kpl
1000 €/kpl

PELISUKAT

1500 €

HANSKAT

1500 €

KYPÄRÄ
Etuosa
Sivut (2kpl)
Koko kypärä

2000 €
1000 €/kpl
4000 €

MAALIVAHDIT
Maalivahtien polvisuojat (2 kpl) 4000 €
* Kaikkiin mainospaikkoihin lisätään voimassa oleva alv. sekä valmistuskustannukset

MAINONTA JÄÄHALLISSA
5
4
2

6

3

5

1

JÄÄMAINOKSET
1.
2.
3.
4.

Aloitusympyrä (halkaisija 11 m)
B-pisteiden ympyrä (halkaisija 9 m)
Suorakaide (3x5 m)
Suorakaide (2x5 m)

4000 €
2500 €
2000 €
1500 €

KAUKALOMAINOKSET
Vaihtoaitioiden puoli/päädyt 83,5x240 cm
Katsomon puoli 83,5x240 cm

900 €
500 €

Kaukalon pleksimainokset 15x115 cm

1000 € / 10 kpl

MODUULIMAINOKSET (5)
Mainospaikka keskellä 120x240 cm
Mainospaikka sivulla/päädyssä 120x240 cm

1100 €
800 €

VALOMAINOKSET (6) 70x240cm

2000 €

LED-TAULUN MAINOS (7)

150€/ottelu, koko kausi 2500€

ÄÄNIMAINONTA koko kausi

1500 €

Meiltä myös banderollit ja käsiohjelman mainokset. Hinta sovitaan
erikseen paikan ja koon mukaan.

MUU MAINONTA
AREENANÄKYVYYS

Jäähallinäkyvyydellä yrityksenne on koko Mestis-kauden ajan suomalaisen
kiekkoyleisön näkyvillä ja kuuluvilla. Paikallinen ja valtakunnallinen näkyvyys on
taattu ja yrityksen nimi kulkee koko kauden ajan KeuPa HT:n matkassa.
Areenanäkyvyys oikeuttaa suoraan pääyhteistyökumppaninäkyvyyteen.
LED-mainonta
LED-mainonta takaa yrityksille ja yhteisöille uudenlaisen näkyvyyden ympäri
vuoden. Nykyaikaisilla LED mainostauluilla voidaan esittää helposti videokuvaa,
animaatiota ja mitä tahansa kuva-/ tekstipohjaista esitystä.
Lisäksi mainoksen viestiä voi muuttaa kesken kauden, vaikka jokaiseen otteluun!
Digitaalisten mainostaulujen huomioarvo on tutkimusten mukaan jopa
kolminkertainen verrattuna perinteisiin staattisiin mainostauluihin.
Paikat
- Jäähalli:
Keuruun jäähalli on tehokas paikka näkyä ja kuulua kiekkokauden aikana. Mestisottelut keräävät saman katon alle viikoittain n. 500 katsojaa.

- KeuPa HT:n toimisto:
KeuPa HT:n toimisto sijaitsee Keuruun keskustassa. Toimiston ikkunassa olevalla
LED-taululla mainostat tehokkaasti tulevia tapahtumia.

MUU MAINONTA
Nettinäkyvyys
KeuPa HT:n verkkosivut tarjoavat yrityksille monipuolisen ja tehokkaan
väylän markkinointiviestinnälleen. KeuPa HT verkkosivuilla on noin
150 000 vuotuista kävijää, joten verkkosivut ovat mainio tapa tavoittaa
lähiseudun ihmisiä ja mainostaa yrityksen omia kampanjoita tai
vaikkapa internetsivuja. Olemme kasvattaneet medianäkyvyyttämme
vuosi vuodelta, tule mukaan kasvattamaan yrityksesi näkyvyyttä KeuPa
HT:n verkkosivujen avulla. Uuden toimialakohtaisen jaottelun avulla,
tarjoamme yhteistyökumppaneillemme helpon ja tehokkaan väylän
verkostoitumiseen eri alan yrittäjien kanssa.
Sosiaalisen median mainos
KeuPa HT:lla on vahvat ja nykyaikaiset sosiaalisen median kanavat kuten
facebook, instagram, youtube sekä twitter. KeuPa HT: sosiaalisen
median avulla tavoitat tuhansia lähiseudun ihmisiä minuuteissa. KeuPa
HT:n ainutlaatuinen tarina kiinnostaa ihmisiä ympäri Suomen. Voit
markkinoida halutessasi omaa yritystä tai kampanjoitasi KeuPa HT:n
sosiaalisen median kanavien kautta. Sillä takaat kampanjallesi
näkyvyyttä nopeasti ja tehokkaasti.
PR-palvelu

Näkyvyys on perinteisesti ollut keskeisin elementti yritysyhteistyössä.
KeuPa HT tuo perinteisten näkyvyyselementtien lisäksi yhteistyöhön
uudenlaisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi KeuPa HT:n PR-palvelu
mahdollistaa pelaajien ja valmennuksen hyödyntämisen erilaisissa
tapahtumissa ja mainos- sekä markkinointimateriaaleissa.

KEUPA -PIKKUJOULUT
KeuPa –pikkujoulut on yhdistettynä Mestis-otteluun on uudenlainen tapa viettää
yrityksen tai kaveriporukan pikkujouluja. Päivä voidaan räätälöidä toiveiden mukaan.
Pikkujoulupakettiin sisältyy otteluisännyyden edut ja näkyvyys.
KeuPa –pikkujoulut pitää sisällään:
12.30 KeuPa HT:n puheenvuoro/pelipalaveri
14.00 Jääharjoitus/muu urheilusuoritus
15.30 Loppupalaveri
16.30 Soturi-Klubin ovet aukeaa
* Yrityksellä on käytössään 20 henkeä vetävä VIP-tila (Soturi-Klubi). Klubilla coikeudet.
17.00 Illallinen
* sis. Alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka.
18.30 Peli alkaa
Huom! Aikataulu koskee arkipäivän ottelupäiviä (Ke ja Pe). Lauantaisin ottelut alkaa
klo 17.00.

Hinnat:
• 120€ + alv./hlö. Vaatii vähintään 5 henkeä toteutuakseen.
• Yli 20 henkeä: Sopimuksen mukaan

FANITUOTTEET
KeuPa HT:n fanituotteet yrityslahjaksi tai itselle?
KeuPa HT:n tyylikkäät fanituotteet ovat hieno muisto yritysvieraille Keuruusta
ja sen KeuPa-hengestä. Laajasta fanituotevalikoimasta löytyy tuotteita
jokaisen makuun ikään tai sukupuoleen katsomatta. Kysy lisää toimistolta, niin
rakennetaan juuri sinun yrityksellesi sopiva yrityslahjapaketti.
KeuPa HT:n fanituotteet verkossa myy: fanstore.fi

SOTURI-KLUBI
Nyt sinulla on loistava mahdollisuus nauttia KeuPa HT:n Mestisottelusta tyylikkäässä VIP-tilassa. 20 henkeä vetävä Soturi-klubi
tarjoaa mahdollisuuden seurata ottelua omassa rauhassa Keuruun
jäähallin parhailla paikoilla.
Soturi-klubilla kylmät juomat odottavat valmiina ja myös ruokailu on
mahdollista. Ovet avautuvat 1,5 tuntia ennen ottelua ja ovat
avoinna tunnin ottelun päättymisen jälkeen.
Kerää kaveriporukka tai tuo yrityksesi nauttimaan Mestis-ottelusta
parhailla paikoilla.
Soturi-klubi on tarjolla myös otteluisännälle.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy tarjous.
Teemu Vesala
Toiminnanjohtaja
Teemu.vesala@keupaht.fi
040 550 4830

