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JOEN LIITOKIEKON KILPAILUTOIMINNAN HUIPPUKESÄ 2018!

Mastereiden frisbeegolfin SM-kilpailut Joensuussa 
24.-26.8.2018

Joen Liitokiekko on järjestänyt kansallisia kilpailuja jo vii-

den vuoden ajan saaden erityisen positiivista palautetta kil-

pailuiden laadukkaasta järjestämisestä. Tuleva kilpailu on 

ensimmäinen Joen Liitokiekon järjestämä SM-tasoinen kil-

pailu ja Mastereiden frisbeegolfin SM-kilpailu järjestetään 

Suomessa nyt myös ensimmäistä kertaa erotettuna yleisen 

luokan SM-kilpailuista yhä kasvavien pelaajamäärien vuok-

si. Tästä johtuen on odotettavissa, että kaikissa kilpailuluo-

kissa nähdään suuri määrä Suomen parhaita pelaajia.

Joen Liitokiekko toivottaa uudet ja vanhat yhteistyökumppa-

nit tervetulleiksi mukaan rakentamaan tätä Pohjois-Karjalan 

kautta aikain kovatasoisinta kilpailua. Tehdään kilpailusta 

yhdessä ikimuistoinen niin kilpailijoille kuin katsojillekin!

Lykynlammen frisbeegolfradalla käytävään kolmipäiväiseen 

kilpailuun saapuu yli 100 pelaajaa Suomen master- eli ikä-

luokkien kärjistä. Kilpailua pääsee yleisö seuraamaan inten-

siivisesti paikan päällä, mutta yleisöä kilpailulle löytyy myös 

ympäri Suomen erittäin suosittujen YouTube-videointien, Ins-

tagram-valokuvien sekä Facebook-viestinnän kautta. Ja kos-

ka kyseessä on ikäluokkien SM-kisat, niin yli 30-vuotiaiden 

katsojien määrä korostunee juuri tässä kilpailussa, vaikka 

frisbeegolfkilpailuja seurataankin laajasti ikään katsomatta.

Yhteistyökumppaneilla on nyt loistava tilaisuus hankkia 

näkyvyyttä kilpailussa ja sen ulkopuolella pääsponsori- ja 

väylämainospakettien muodossa. Tarkempaa tietoa yhteis-

työmahdollisuuksista löytyy seuraavilta sivuilta.

• Pohjois-Karjalan avoimet täyttää viisi vuotta

Heinäkuussa 21.7.-22.7.2018 järjestetään jo perinteeksi muo-

dostunut, Pohjois-Karjalan suurin frisbeegolfkilpailu, Poh-

jois-Karjalan avoimet 2018. Viisivuotisjuhlakilpailu kisataan 

Lykynlammen ja Kontiorannan frisbeegolfradoilla ja kilpai-

luun odotetaan saapuvaksi yli 140 pelaajaa ympäri Suomen.

• Aktiivista kisaamista ja harrastamista läpi kauden
Kauden 2018 aikana Joen Liitokiekko tulee jälleen järjestämään 
yhteensä yli 80 kilpailua, joihin osallistuu yhteensä yli 3 000 pe-
laajaa. Jäseniä Joen Liitokiekossa on jo yli 170 ja arvioidemme 
mukaan frisbeegolfharrastajia löytyy Joensuun seudulta noin 2 
000 pelaajan verran.

Yhteydenotot kilpailuiden johtajille:

Markku Penttonen, Master-SM 
0400-718767 • markku.penttonen@telemail.fi

Ville Nivalainen, Master-SM 
050-3623162 • ville.nivalainen@gmail.com

Antti Ylönen, Master-SM ja Pohjois-Karjalan avoimet 
050-3075871 • andy.ylonen@gmail.com
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KILPAILUN PÄÄSPONSORIPAKETTI SISÄLTÄÄ  
Väylämainospaketin nro 3 (kts. sivu 4) + www-mainospaikan Joen Liitokiekon sivuilla koko vuodeksi + seuraavat: 

ia.)  Mastereiden SM-kisoissa yhteistyökumppanin nimikkoväyläksi tulee Lykynlammen frisbeegolfradan 

kisaväylä #1, joka pelataan yleisöystävällisellä paikalla Lykynlammen hiihtostadionilla! 

Tällä väylällä näyttävää mainostilaa löytyy hyödynnettäväksi koko stadionalueen ja väylän mitalta (n. 120 metriä).

ib.) Pohjois-Karjalan avoimissa yhteistyökumppanin nimi sisällytetään kilpailun nimeen, esim. Pohjois-Karjalan

 avoimet 2018 5-vuotisjuhlakilpailu yhteistyössä Oy Yritys Ab.

ii.) Mainoslakanapaikka myös Lykynlammen ulkoilumajan kisakeskukselle siten, että mainos näkyy

 palkintojenjakokuvissa palkittavien takana.

iii.) Suurimman näkyvyyden mainospaikka (logo + linkki) kilpailun www-/tulospalvelusivuilla (sivun laidasta laitaan).

iv.) Suurimman näkyvyyden mainospaikat sähköisessä ns. “Caddy Bookissa” (ml. etu- ja takakansi).

v.)  Suurimman näkyvyyden mainospaikat finaalikierrokselta kuvattavassa videotaltioinnissa (julkaistaan YouTubessa),

 videoon voidaan sisällyttää myös yhteistyökumppanin mainosvideoita erikseen niin sovittaessa.

vi.) Myyntioikeuden yhteistyökumppanin edustamille tuotteille/palveluille yksinoikeudella Lykynlammen

 ulkoilumajan kisakeskuksella kilpailupäivinä.

vii.) Mastereiden SM-kisoissa mainospaikan kilpailua järjestävien vapaaehtoisten (20+ henkilöä) paidoissa.

PÄÄSPONSORIPAKETIT KAUDEN 2018 SUURIMPIIN KILPAILUIHIN

JOEN LIITOKIEKON PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI KISAKAUDELLA 2018

MASTEREIDEN
FRISBEEGOLFIN SM-KISAT

2018

A

Kilpailu

Sponsoripaketti

Hinta 1000 €

POHJOIS-KARJALAN
AVOIMET 2018 - 5-

VUOTISJUHLAKILPAILU

B

700 €

MASTEREIDEN FRISBEEGOLFIN SM-KISAT
2018 + POHJOIS-KARJALAN

AVOIMET 2018 - 5-
VUOTISJUHLAKILPAILU

C

1200 €
- Kaikki sivun hinnat ALV 0 %
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PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANILLE TARJOAMME
 

Väylämainospaketin nro 3 (kts. sivu 4) + www-mainospaikan Joen Liitokiekon sivuilla koko vuodeksi + seuraavat:

i.)  Suurimman näkyvyyden mainospaikka (logo + linkki) Joen Liitokiekon www-sivuilla (sivun laidasta laitaan)
 osoitteessa: www.joenliitokiekko.com
ii.)  Vastaostona Joen Liitokiekko sitoutuu ostamaan vuoden 2018 aikana yrityksen tuotteita vähintään 1 000 Eurolla,
 käytännössä suurin osa tästä summasta olisi palkintolahjakortteja yhteistyökumppanin liikkeisiin/verkkokauppaan.
iii.)  Mainostamme yhteistyökumppania vuoden kaikissa yli 80 kilpailussamme, joihin 

osallistuu yli 3 000 pelaajaa!
 SFL-kisoissa (vähintään 5 kpl) ja seuranmestaruuskisoissa radalla/kisatoimistossa  
 näkyy aina myös yrityksen mainoslakana ja muissa kilpailuissa (esim. viikkokilpai- 
 lut) mainos on sähköisessä muodossa kisasivuilla.
iv.)  Lisäksi pidämme lajiesittelyn/-opastuksen yhteistyökumppanin henkilöstölle
 TYKY-päivänä (max 30 hlöä) tai asiakkaille esim. messuilla, kesäkauden   
 avaustempauksessa, jne.

KAIKKI
YLI 80 KILPAILUA

YLI 3000 PELAAJAA

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI

2500 €



VÄYLÄMAINOSPAKETIT KAUDEN 2018 SUURIMPIIN KILPAILUIHIN

YHTEISTYÖKUMPPANIN NIMIKKOVÄYLÄ KILPAILUN AIKANA SISÄLTÄÄ 

i.) A3-kokoisen laminoidun mainoksen radalle nimikkoväylän väyläopasteeseen

ii.) Mainoslakanan radalle ko. väylälle (yhteistyökumppani toimittaa mainoslakanan/-lipun) (*)

iii.) Mainospaikka (logo + linkki) kilpailun www-/tulospalvelusivuilla

iv.) Mainospaikka sähköisessä ns. “Caddy Bookissa” ko. väylän kohdalla

v.)  Mainospaikka finaalikierrokselta kuvattavassa videotaltioinnissa ko. väylän kohdalla (julkaistaan YouTubessa)

 

- Kaikki sivun hinnat ALV 0 %

*   Joen Liitokiekko teettää 100 cm x 250 cm -kokoiset mainoslakanat lisähintaan 150 Eur (ALV 0%), lakana toimitetaan 
yhteistyökumppanille kilpailun jälkeen.

**  Joen Liitokiekon www-sivut löytyvät osoitteesta www.joenliitokiekko.com - www-mainoksen listahinta ilman väylämainosta 
on 400 Eur/vuosi.

Taitto ja graafinen suunnittelu: Tommi Louhelainen
Valokuvat: Mikko Makkonen

i ii iii iv v
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MASTEREIDEN
FRISBEEGOLFIN SM-KISAT

2018

1

Kilpailu

Väylämainospaketti

Hinta 300 €

POHJOIS-KARJALAN
AVOIMET 2018 - 5-

VUOTISJUHLAKILPAILU

2

200 €

MASTEREIDEN FRISBEEGOLFIN SM-KISAT
2018 + POHJOIS-KARJALAN

AVOIMET 2018 - 5-
VUOTISJUHLAKILPAILU

3

400 €

 + 200 € + 150 €  + 100 €

400 €450 € 500 €

+ lisäoptio: mainospaikka Joen
Liitokiekon www-sivuille koko
vuodeksi 2018 alennuksella (**)

väylämainospaketti +
mainospaikka JLK:n www-sivuilla



KILPAILUTUNNELMIA KAUDELTA 2017
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