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SPONSORIDIILIT

Suomen Urheiluliitto
on myöntänyt v. 2022
ranking kilpailun
järjestettäväksi Oulussa
25-26.6.
Valkean kaupungin
kisat eli VKK kokoaa
maan parhaita
yleisurheilijoita
kisaamaan Raatin
stadionille.

Oulun
Pyrinnöllä on
kokemusta VKK
järjestäjänä

MM-RANKING

MM-RANKING

Raatin stadionille
odotetaan
tuhansittain yleisöä
25 ja 26 kesäkuuta

Media kanavat
YLE tv 26.6
YLE Areena 26.6
Kaleva
Oulun Pyrinnön websivu
+ Facebook, Instagram,
Youtube sivut

Kumppaneille:
mainospaikat
myyntitilat
tunnetuksi hyvässä seurassa
verkostoitumismahdollisuudet
arvopohjainen
urheilumarkkinointi
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Pääyhteistyö
kumppanuus

Näkyvyys
kumppanuus

Laji-isännyys

Kannattaja

4000€

1700€

1500€

400€

Laji-isännän
paketti
Näkyvyyskumppa
nin paketti
Logo
kisajulisteissa
4 VIP
vieraspakettia tai
20 pääsylippua

Logo kisasivulla
Logo Kalevan
mainoksessa
Laitamainos 5m Raatin
stadionilla toukolokakuu 2022 (kuuluu
paikka+tuotannon
kustannukset)
1 VIP vieraspaketti tai 8
pääsylippua

Logo kisasivulla
Videotaululla logo 5krt +
videoesitys max 30sek
kisan aikana
Numerolappulogo
valittussa lajissa
Kisakuulutus: yritys X +
lyhyt yritysesittely
Ennakkouutinen esittely
medioissa
Paikka kisatorilla
Palkintojen jako
1 VIP vieraspaketti tai 8
pääsylippua

Logo kisasivulla
2 pääsylippua

VIP vieras
paketti
100€
VIP Brunssi sunnuntaina
merkityt istumapaikat Akatsomossa lauantaina ja
sunnuntaina.
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Materiaalit

Valmennus- ja
kilpailufilosofia
Oulun Pyrintö ry
www.oulunpyrinto.fi

Arvot
avoimuus
tavoitteellisuus
yhteisöllisyys

Valmentaminen ei ole unelmahöttöä, vaan
määrätietoista työtä menestyksen eteen.
Haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden
urheiluun ikään, sukupuoleen,
varallisuuteen, taustoihin tai muihin
erilaistaviin tekijöihin katsomatta.
Lämpimässä, turvallisessa ja kannustavassa
ilmapiirissä.
Valmennamme urheilijoitamme kohti
henkistä ja fyysistä tilaa, jossa sekä
hyvinvointi että menestys ovat mahdollisia.
Kilpaileminen on iso osa urheilun hurmosta.
Kaikki kulminoituu kisoihin, mutta
menestyksen niissä ratkaisee se, mitä
arjessa tapahtuu. Muistetaan, että jokainen
urheilija on tärkeä, riippumatta
urheilullisesta tasosta tai viimeisimmän
kilpailun tuloksesta.

Sinut on tehty liikkumaan – me liikutamme.

Mitä OP on
yli 100 vuoden kokemus
Valmennusosaaminen on keskeinen tekijä
sekä seuran että urheilijoiden
menestyksessä. Meillä on yli sadan vuoden
kokemus urheiluvalmennuksesta ja
käytössämme on uusimmat metodit.
Toimimme kannustavasti, positiivisesti ja
kunkin liikkujan yksilöllisistä vahvuuksista
lähtien.

urheilija keskiössä
Valmentajiemme keskeinen tehtävä on
tunnistaa kunkin urheilijan vahvuudet ja
vastata niihin. Tavoitteenamme on tarjota
valmennusta, jossa on iloinen ja innostava
ilmapiiri ja loistava kasvualusta kehitykselle
ja uuden oppimiselle.

lajit
Cheerleading
Paini
Painonnosto
Voimistelu
Yleisurheilu

ryhmät
Harraste- ja kilpavalmennus
mahdollisuus erilaisille ikäryhmille
lapsille sekä aikuisille
Yksilö-, joukkue- ja omatoiminen
valmennus

Oulun Pyrintö ry
www.oulunpyrinto.fi
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Ota yheyttä:
Mikko Korhonen
puh. 050 326 46 27
myynti@oulunpyrinto.fi

