
Eläimellistä menoa jo vuodesta 1953!   

Pantterit Ry                                                                                                                                                                                            
PL 206                                                                                                                    +358 45 800 2050  
00811 HELSINKI                                                                                                    www.pantterit.com  

	  
	  
SPONSOROINTI KAUDELLA 2015-2016 

PANTTERIT RY 
 
Pantterit Ry on Suomen vanhin ja perinteisin koripalloseura. Seuran juniorijoukkueet pelaavat 
Koripalloliiton eteläisen alueen divisioonissa, sekä naisten ja miesten aktiivisilla joukkueilla 
Koripalloliiton II- ja III-divisioonissa. Etsimme sponsoreita, joiden avulla rahoitamme tärkeää 
urheilun kasvattajaseuratoimintaamme.  
 
Tukenne on arvokasta ja kiitämme osallistumisestanne toimintaamme! 

Tarjoamamme sponsoripaketit: 
 
Pantterinano:   ☐  180 €:a  

Paketti sisältää yrityksen logon näkyville seuran verkkosivuille koko kaudeksi menossa mukana 
–osioon, sekä kaksi valitun ajankohdan nostoa seuran sosiaalisen median kanavissa; Twitter, 
Instagram ja/tai Facebook. 
 
Pantterimikro:   ☐  350 €:a 

Paketti sisältää yrityksen logon näkyville seuran verkkosivuille koko kaudeksi menossa mukana 
–osioon, sekä neljä valitun ajankohdan/tuotteen nostoa seuran sosiaalisen median kanavissa; 
Twitter, Instagram ja/tai Facebook. Lisäksi sponsorin tuotemerkin/mainoksen näkyvyys 
Pantterijuniorien alueturnauksessa. 
 
 
Pantterimini:   ☐   850 €:a 
 
Paketti sisältää yrityksen nimen tai tuotemerkin mukaisesti nimetyn junioriturnaustapahtuman, 
yrityksen logon banneripaikan seuran verkkosivuille koko kaudeksi, sekä sponsorin tuotekisat 
seuran sosiaalisen median kanavissa; Twitter, Instagram ja/tai Facebook.  
 

 
☐  En halua näkyvyyttä, mutta haluan tukea seuraa/joukkuetta  
 
______________________________________€:n summalla. 
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SPONSORISOPIMUS	  
	  
 

Yritys	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _____________________________________________________________________	  
	  
Y-‐tunnus:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _____________________________________________________________________	  
	  
Yhteyshenkilö	  :	  	  _____________________________________________________________________	  
	  
Laskutusosoite:	  	  _____________________________________________________________________	  
 
Päivämäärä:	  	  	  	  	  	  	  	  	  _____________________________________________________________________	  
	  
Seuran	  yhteyshenkilö:______________________________________________________________	  
 
Puhelin:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _____________________________________________________________________	  
	  
Sähköposti:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __________________________________________________ 

Allekirjoitus	  :	  __________________________________________________	  
	  
	  
Onko yritykselläsi tarjota varainhankintaa työkeikkana urheiluseuran 15-18-vuotiaille nuorille? 
Pantterit Ry:n B-A juniorijoukkueet toimihenkilöineen kuulevat mielellään mahdollisuuksista 
osallistua avustaviin ja nuorille ohjatussa työympäristössä soveltuviin työtehtäviin sovitulla 
urakkapalkalla. Onko sinulla ideoita, tai vinkkejä mahdollisista sponsoreista ja 
varainhankintatilaisuuksista? 
 
Kerro mahdollisuuksista sähköpostitse: pantteritry@gmail.com  
tai soita numeroon: 045-800 2050 

	  
	  
	  
	  


