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MENESTYSTÄ 
LÄPI 

HISTORIAN

1934 perustettu FC Haka on yksi  Suomen tun-
netuimmista ja  menestyneimmistä ja l kapal lo-
seuroista. 9 Suomenmestaruutta, 12 Suomen 
Cup -voit toa sekä kymmenet kansainväl iset 
ottelut  ovat tuoneet Hakal le vähintäänkin 
Euroopan laajuista tunnettuutta. Seura on 
ja lostanut tukun huippupelaaj ia  ja  valmentaj ia 
sekä kansal l isel le huipul le että kansainväl is i l le 
kent i l le.

Hakan toimintaa leimaavat nöyrä ja  ammatt i-
mainen haastaja-asenne sekä intohimo ke-
hit tyä ja  voit taa. Haka tar joaa huippuluokan 
urhei luvi ihdettä ja  elämyksiä sekä saavuttaa 
runsaast i  näkyvyyttä posit i iv isel la  ja  akt i ivisel-
la viest innäl lä.

Hakan koti  on Tehtaan kenttä Val keakoskel-
la. Seuran edustusjoukkueessa pelaa aina 
lupaavia omia kasvatteja. FC Hakan seuraava 
iso tavoite on voit taa kymmenes Suomen 
mestaruus ja  ansaita himoittu täht i  loistamaan 
seuran logon yl le.

SUOMEN CUP LIIGACUP

1960 
1962 
1965 
1977 
1995 
1998 
1999 
2000 
2004

1955 
1959 
1960 
1963 
1969 
1977 
1982 
1985 
1988 
1997 
2002 
2005

1995



PELIASUMAINOS 
FC Hakan edustusjoukkueen peliasut ovat yksi 
suosituimmista tarjol la olevista yrityksen mai-
nospaikoista.  
 
Yhteistyöyrityksiemme logot näkyvät samoil la 
paikoil la sekä koti-, että vieraspeliasuissa erot-
tuvil la paikoil la. Peliasumainoksia myydään peli-
paitaan, shortseihin sekä sukkiin. 

Kaudella 2022  FC Haka tulee pelaamaan valkoi-
sessa kotiasussa ja mustassa vierasasussa. Pelia-
su julkaistaan kevään 2022 aikana!

Peliasumainoksissa edell isen kauden yhteis-
työkumppaneil l ta on optio seuraavan kauden 
mainospaikkaan.

Yrityksen  liikkuva  mainospaikka

KYSY SAATAVUUS
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Etupuolen yläosa - 5000€

Etupuoli keskiosa - 8000€

Etupuoli alaosa - 6000€

Takapuoli alaosa - 6000€

Shortsit yläosa - 5000€

Shortsit alaosa - 3000€



KAUSIKORTIT 
YRITYKSILLE 

VIP-kausikortt i  oikeuttaa sisäänpääsyn jokaiseen FC 
Hakan kotiotteluun sekä pääsen Haka-klubil le. Ennen 
ottelua Haka-klubil la tarjoi l laan maittava buffet-ruokailu. 
VIP-l ippuihin sisältyy 3 juomalippua per kotiottelu. Otte-
lun puoliajal la Haka-klubil la tarjoi l laan pullakahvit. 

VIP -Kausikortit

Hinnoittelu:
VIP-kausikortit 850€ + alv.

Yrityskausikortit 300€ + alv.
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Yrityskausikortit
Yrityskausikortt i  oikeuttaa sisäänpääsyn jokaiseen FC Ha-
kan kotiotteluun. Yrityskausikortt i in kuuluu kahvi ja makka-
ra jokaisessa kotiottelussa.



OTTELUISÄNNYYS 

FC Hakan monipuoliseen otteluisännyyspaketti in kuuluu: 
Yrityksen logo ottelupäivänä Valkeakosken Sanomien 
ottelumainoksessa, Yrityksen logo FC Hakan sosiaal isen 
mediassa ottelumainoksissa, Yrityksen mainos ottelun kä-
siohjelmassa, kuulutukset ottelun aikana, 4 kpl VIP-Lippuja 
joi l la kulku Hakaklubil le. Tämän l isäksi  yritys saa mainok-
sensa digitaal isel le 23m laitamainosnäytölle.

Hakaklubil la VIP-vierai l le on tarjol la ruokailu, 3 kpl juoma-
lippuja sekä puoliaikakahvit. 

Otteluisännällä on mahdoll isuus tuoda oma esittelypis-
teensä otteluun ja näin tavoittaa uusia asiakkaita.

Kiinnitä Tehtiksen huomio yritykseesi

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

Koe FC Hakan kotiottelu omassa rauhassa Tehtaan kentän 
parhaimmilta paikoilta. VIP-Ait iopaketti in sisältyy VIP-pää-
syliput, maittavat ruokailut   ruokajuomineen sekä puoliai-
kakahvit  VIP vierai l le varatul la Hakaklubil la. 

Ait iossa on mahdoll ista nautt ia myös vir voitusjuomatarjoi-
luista, jotka laskutetaan oman kulutuksen mukaan. 

Ait iot myydään maksimissaan 12 hengelle.

Ikimuistoinen jalkapalloelämys

Hinnoittelu: 1500€ (HJK ja Ilves -ottelut 2000€ + alv.)
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KUMMIPELAAJA 

Pelaajan kummiyrityksen logo si joitetaan kummipelaajan 
pelipaitaan nimen yläpuolelle erottuvalle paikal le.

Ottelutapahtumissa kummiyritys mainitaan aina pelaajaan 
l i i t tyvien kuulutuksien yhteydessä. Tämän l isäksi  yrityksen 
logo on näkyvil lä FC Hakan joukkuesivulla yrityksen kum-
mipelaajan esittelyssä.

Pelaaja on yrityksen käytettävissä vähintään kerran vuo-
dessa t i laisuuksia varten.

Kaudella käytetty autentt inen pelipaita nimikir joituksella 
luovutetaan yritykselle kauden jälkeen.

Kategoria 2:  2000 € 
Kategoria 1:  4000 €

Yhdistä yrityksesi Haka-pelaajaan

Hinnoittelu: 2000-4000€ + alv.
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PERINTEINEN 
LAITAMAINOS 
Perinteiset laitamainokset valmistetaan kestävästä alumiinista. 
Näin ollen ne kestävät myös jalkapallosta tul leita iskuja hyvin.

Laitamainospaikkoja löytyy ympäri  kenttäaluetta sekä TV-nä-
kyvyysalueelta että sen ulkopuolelta.

Laitamainokset myydään koko kaudeksi. 

Laitamainos (TV Näkyvyysalue): 
3m mainos - 1500€ 
6m mainos - 2500€

Laitamainos: 
3m mainos 1000€ 
6m mainos 1800€ 
 

Perinteinen mainosalusta

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

Digitaal inen, 23m laitamainos takaa monipuolisen näky-
vyyden yrityksellesi. Laitamainoksessa esitettävä mai-
nosmateriaal i  voi ol la sekä Sti l l  -kuvaa että videokuvaa, 
yrityksen tarpeen mukaan. 

Mainossoittol ista pyöri i  näytöllä läpi ottelutapahtuman. 
Yhden mainoksen kesto 10 sek. Mainoksia myydään yksit-
täisi in otteluihin sekä koko kaudeksi. 

Mieleenpainuva näkyvyys LED-mainoksella

Hinnoittelu:  
Yksittäinen ottelu: 500 € + alv. 

Koko kausi (13-15 ottelua): 5000 € + alv. 
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TEHTAANKADUN 
LED-NÄYTTÖ

Led-valotaulu vi lkkaasti  l i ikkennöidyllä Tehtaankadulla FC 
Hakan kotistadionin sisäänkäynnin lähettyvil lä.Mainospin-
nan koko 3840 x 2240mm.  
 
Mainosten näkyvyys: 5 sekuntia, 90 sekunnin välein;  680 
näyttöä päivässä. Aineisto voi ol la St i l l-kuva aineistoa tai 
videokuva-aineistoa. Aineiston koko 384 x 224 px. 

Tehtiksen huomio yrityksellesi

Hinnoittelu:  

10

1 VKO 

1 KK 

3 KK 

6 KK 

12 KK

150€ + alv. + valmistuskustannus

500 € + alv. + valmistuskustannus

1200 € + alv. + valmistuskustannus

2200 € + alv. + valmistuskustannus

4000 € + alv. + valmistuskustannus



WINDERIT 

Winderit  l iehuvat ottelupäivinä Tehtaankadun reunalla. 
Ottelutapahtuman alkaessa Winderit  s i irretään r ivi i  kentän 
laidalle TV-näkyvyysalueelle. 

Winder -näkyvyyspaikat myydään ainoastaan koko kau-
deksi.

Hinnoittelu: 1300€ + alv.

11



KÄSIOHJELMA-
MAINOS 
FC Hakan kotiotteluiden käsiohjelmaan on saatavil la puo-
likkan sivun tai  1/4 sivun kokoisia mainoksia. A5 kokoiset 
käsiohjelmat jaetaan otteluun saapuvil le sisäänkäyntien 
läheisyydessä. Käsiohjelmamainokset myydään koko 
kaudeksi.

Hinnoittelu:  
1000€ + alv. (Neljäsosasivu) 

1300€ + alv. (Puolikassivu)
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ÄÄNIMAINOS 

Yrityksien äänimainoksia soitetaan/ kuulutetaan kaksi  ker-
taa yhden FC Hakan kottelun aikana Tehtaankentän kivi-
katsomossa si jaitsevasta kuuluttamosta. 
 
Mainosaineistot toimitetaan seural le etukäteen. Ääni-
mainokset myydään koko kaudeksi. Äänimainosaineistot 
toimitetaan MP3 -muodossa.

Tule kuulluksi oikessa paikassa

Hinnoittelu: 1000€ + alv.
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JOUKKUEEN 
ASUSTEET

FC Hakan peliasujen l isäksi  mainospaikkoja on saatavil la 
myös edustusjoukkueen harjoitus- ja matkustusasuihin. 

Esimerkkimainospaikkoja:  Harjoittelul i ivit , matkustusasut, 
harjoitteluasusteet, varustekassit

Kysy saatavuus!
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MUUT TUOTTEET
RADIO SUN ÄÄNIMAINOS
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Yrityksesi  mainos Radio Sunin 
esittämästä Hakan kotiottelun 
äänimainoksesta ennen jokaista 
Hakan kotiottelua. 13-14 kotiot-
telua, 15 toistoa/ottelua prime 
t imessä, mainoksen kosto 5 se-
kuntia.

Hinta 2000€ (Koko kausi)

HACAST

Yrityksen mainospaikka Valkea-
kosken Sanomien kokosivun 
otteluennakossa ennen jokaista 
Hakan kotiottelua. 13-14 kotiotte-
lua, mainoksen koko 100x140mm

Hinta: 2000€ (Koko kausi)

Hakan oma keskustelu- ja haas-
tattelu Podcast Suplassa. Uusi  jak-
so kerran vi ikossa. Asiaa seuran ja 
joukkueen ympäri l tä. Lähetyksen 
lopusta 10 sekunnin mainospaik-
ka yrityksesi  mainokselle.

Hinta 2000€ (Koko kausi)

VALKEAKOSKEN SANOMAT -MAINOS

Yrityksen logo/mainos FC Hakan 
kotiotteluiden printt i  sekä mobii-
l i l ipuissa. 

Kysy saatavuus!

Hinta: 2000€ (Koko kausi)

OTTELULIPPUMAINOS


