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HISTORIAN

1934 perustettu FC Haka on yksi Suomen tunnetuimmista ja menestyneimmistä jalkapalloseuroista. 9 Suomenmestaruutta, 12 Suomen
Cup -voittoa sekä kymmenet kansainväliset
ottelut ovat tuoneet Hakalle vähintäänkin
Euroopan laajuista tunnettuutta. Seura on
jalostanut tukun huippupelaajia ja valmentajia
sekä kansalliselle huipulle että kansainvälisille
kentille.
Hakan toimintaa leimaavat nöyrä ja ammattimainen haastaja-asenne sekä intohimo kehittyä ja voittaa. Haka tarjoaa huippuluokan
urheiluviihdettä ja elämyksiä sekä saavuttaa
runsaasti näkyvyyttä positiivisella ja aktiivisella viestinnällä.
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Hakan koti on Tehtaan kenttä Valkeakoskella. Seuran edustusjoukkueessa pelaa aina
lupaavia omia kasvatteja. FC Hakan seuraava
iso tavoite on voittaa kymmenes Suomen
mestaruus ja ansaita himoittu tähti loistamaan
seuran logon ylle.

PELIASUMAINOS
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Yrityksen liikkuva mainospaikka
Etupuolen yläosa - 5000€
Etupuoli keskiosa - 8000€
Etupuoli alaosa - 6000€

FC Hakan edustusjoukkueen peliasut ovat yksi
suosituimmista tarjolla olevista yrityksen mainospaikoista.
Yhteistyöyrityksiemme logot näkyvät samoilla
paikoilla sekä koti-, että vieraspeliasuissa erot-

kummiyritys

FRIBERG
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kummiyritys

tuvilla paikoilla. Peliasumainoksia myydään peli-

FRIBERG
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paitaan, shortseihin sekä sukkiin.

Takapuoli alaosa - 6000€

Kaudella 2022 FC Haka tulee pelaamaan valkoisessa kotiasussa ja mustassa vierasasussa. Peliasu julkaistaan kevään 2022 aikana!
Peliasumainoksissa edellisen kauden yhteis-
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Shortsit yläosa - 5000€
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Shortsit alaosa - 3000€

työkumppaneillta on optio seuraavan kauden
mainospaikkaan.

KYSY SAATAVUUS

KAUSIKORTIT
YRITYKSILLE
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VIP -Kausikortit
VIP-kausikortti oikeuttaa sisäänpääsyn jokaiseen FC
Hakan kotiotteluun sekä pääsen Haka-klubille. Ennen
ottelua Haka-klubilla tarjoillaan maittava buffet-ruokailu.
VIP-lippuihin sisältyy 3 juomalippua per kotiottelu. Ottelun puoliajalla Haka-klubilla tarjoillaan pullakahvit.

Yrityskausikortit
Yrityskausikortti oikeuttaa sisäänpääsyn jokaiseen FC Hakan kotiotteluun. Yrityskausikorttiin kuuluu kahvi ja makkara jokaisessa kotiottelussa.

Hinnoittelu:
VIP-kausikortit 850€ + alv.
Yrityskausikortit 300€ + alv.

OTTELUISÄNNYYS
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Kiinnitä Tehtiksen huomio yritykseesi
FC Hakan monipuoliseen otteluisännyyspakettiin kuuluu:
Yrityksen logo ottelupäivänä Valkeakosken Sanomien
ottelumainoksessa, Yrityksen logo FC Hakan sosiaalisen
mediassa ottelumainoksissa, Yrityksen mainos ottelun käsiohjelmassa, kuulutukset ottelun aikana, 4 kpl VIP-Lippuja
joilla kulku Hakaklubille. Tämän lisäksi yritys saa mainoksensa digitaaliselle 23m laitamainosnäytölle.
Hakaklubilla VIP-vieraille on tarjolla ruokailu, 3 kpl juomalippuja sekä puoliaikakahvit.
Otteluisännällä on mahdollisuus tuoda oma esittelypisteensä otteluun ja näin tavoittaa uusia asiakkaita.

Hinnoittelu: 2000€ (HJK ja Ilves -otteluihin 2500€)
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VIP-AITIOT
Ikimuistoinen jalkapalloelämys

Koe FC Hakan kotiottelu omassa rauhassa Tehtaan kentän
parhaimmilta paikoilta. VIP-Aitiopakettiin sisältyy VIP-pääsyliput, maittavat ruokailut ruokajuomineen sekä puoliaikakahvit VIP vieraille varatulla Hakaklubilla.
Aitiossa on mahdollista nauttia myös virvoitusjuomatarjoiluista, jotka laskutetaan oman kulutuksen mukaan.
Aitiot myydään maksimissaan 12 hengelle.

Hinnoittelu: 1500€ (HJK ja Ilves -ottelut 2000€ + alv.)
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KUMMIPELAAJA
Yhdistä yrityksesi Haka-pelaajaan
Pelaajan kummiyrityksen logo sijoitetaan kummipelaajan
pelipaitaan nimen yläpuolelle erottuvalle paikalle.
Ottelutapahtumissa kummiyritys mainitaan aina pelaajaan
liittyvien kuulutuksien yhteydessä. Tämän lisäksi yrityksen
logo on näkyvillä FC Hakan joukkuesivulla yrityksen kummipelaajan esittelyssä.
Pelaaja on yrityksen käytettävissä vähintään kerran vuodessa tilaisuuksia varten.
Kaudella käytetty autenttinen pelipaita nimikirjoituksella
luovutetaan yritykselle kauden jälkeen.
Kategoria 2: 2000 €
Kategoria 1: 4000 €

Hinnoittelu: 2000-4000€ + alv.

PERINTEINEN
LAITAMAINOS
Perinteinen mainosalusta
Perinteiset laitamainokset valmistetaan kestävästä alumiinista.
Näin ollen ne kestävät myös jalkapallosta tulleita iskuja hyvin.
Laitamainospaikkoja löytyy ympäri kenttäaluetta sekä TV-näkyvyysalueelta että sen ulkopuolelta.
Laitamainokset myydään koko kaudeksi.
Laitamainos (TV Näkyvyysalue):
3m mainos - 1500€
6m mainos - 2500€
Laitamainos:
3m mainos 1000€
6m mainos 1800€

Hinnoittelu: 1000€ - 2500€ + alv.
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DIGITAALINEN
LAITAMAINOS

Mieleenpainuva näkyvyys LED-mainoksella
Digitaalinen, 23m laitamainos takaa monipuolisen näkyvyyden yrityksellesi. Laitamainoksessa esitettävä mainosmateriaali voi olla sekä Still -kuvaa että videokuvaa,
yrityksen tarpeen mukaan.
Mainossoittolista pyörii näytöllä läpi ottelutapahtuman.
Yhden mainoksen kesto 10 sek. Mainoksia myydään yksittäisiin otteluihin sekä koko kaudeksi.

Hinnoittelu:
Yksittäinen ottelu: 500 € + alv.
Koko kausi (13-15 ottelua): 5000 € + alv.

TEHTAANKADUN
LED-NÄYTTÖ
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Tehtiksen huomio yrityksellesi
Led-valotaulu vilkkaasti liikkennöidyllä Tehtaankadulla FC
Hakan kotistadionin sisäänkäynnin lähettyvillä.Mainospinnan koko 3840 x 2240mm.
Mainosten näkyvyys: 5 sekuntia, 90 sekunnin välein; 680
näyttöä päivässä. Aineisto voi olla Still-kuva aineistoa tai
videokuva-aineistoa. Aineiston koko 384 x 224 px.

Hinnoittelu:
1 VKO

150€ + alv. + valmistuskustannus

1 KK

500 € + alv. + valmistuskustannus

3 KK

1200 € + alv. + valmistuskustannus

6 KK

2200 € + alv. + valmistuskustannus

12 KK

4000 € + alv. + valmistuskustannus

WINDERIT
Winderit liehuvat ottelupäivinä Tehtaankadun reunalla.
Ottelutapahtuman alkaessa Winderit siirretään rivii kentän
laidalle TV-näkyvyysalueelle.
Winder -näkyvyyspaikat myydään ainoastaan koko kaudeksi.

Hinnoittelu: 1300€ + alv.
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KÄSIOHJELMAMAINOS
FC Hakan kotiotteluiden käsiohjelmaan on saatavilla puolikkan sivun tai 1/4 sivun kokoisia mainoksia. A5 kokoiset
käsiohjelmat jaetaan otteluun saapuville sisäänkäyntien
läheisyydessä. Käsiohjelmamainokset myydään koko
kaudeksi.

Hinnoittelu:
1000€ + alv. (Neljäsosasivu)
1300€ + alv. (Puolikassivu)

ÄÄNIMAINOS
Tule kuulluksi oikessa paikassa
Yrityksien äänimainoksia soitetaan/kuulutetaan kaksi kertaa yhden FC Hakan kottelun aikana Tehtaankentän kivikatsomossa sijaitsevasta kuuluttamosta.
Mainosaineistot toimitetaan seuralle etukäteen. Äänimainokset myydään koko kaudeksi. Äänimainosaineistot
toimitetaan MP3 -muodossa.

Hinnoittelu: 1000€ + alv.

13

14

JOUKKUEEN
ASUSTEET

FC Hakan peliasujen lisäksi mainospaikkoja on saatavilla
myös edustusjoukkueen harjoitus- ja matkustusasuihin.
Esimerkkimainospaikkoja: Harjoitteluliivit, matkustusasut,
harjoitteluasusteet, varustekassit

Kysy saatavuus!

MUUT TUOTTEET
RADIO SUN ÄÄNIMAINOS

HACAST

Yrityksesi mainos Radio Sunin

Hakan oma keskustelu- ja haas-

esittämästä Hakan kotiottelun
äänimainoksesta ennen jokaista
Hakan kotiottelua. 13-14 kotiottelua, 15 toistoa/ottelua prime
timessä, mainoksen kosto 5 sekuntia.

tattelu Podcast Suplassa. Uusi jakso kerran viikossa. Asiaa seuran ja
joukkueen ympäriltä. Lähetyksen
lopusta 10 sekunnin mainospaikka yrityksesi mainokselle.
Hinta 2000€ (Koko kausi)

Hinta 2000€ (Koko kausi)

OTTELULIPPUMAINOS

VALKEAKOSKEN SANOMAT -MAINOS

Yrityksen logo/mainos FC Hakan

Yrityksen mainospaikka Valkea-

kotiotteluiden printti sekä mobii-

kosken Sanomien kokosivun

lilipuissa.

otteluennakossa ennen jokaista
Hakan kotiottelua. 13-14 kotiotte-

Kysy saatavuus!

lua, mainoksen koko 100x140mm

Hinta: 2000€ (Koko kausi)

Hinta: 2000€ (Koko kausi)
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