
ruskaturnaus@gmail.com

jarnomustonen10@gmail.com

mika.sillanmaki@pp.inet.fi

www.rovaniemenreipas.fi

www.rovaniemenreipas.fi

www.lapinlukko.fi

Lisätiedot:

Jonne Kallo

Jarno Mustonen

Mika Sillanmäki

050 415 5810

040 545 6806

 

  

 

Tervetuloa tekemään kanssamme 

Pohjois-Suomen kovatasoisinta nyrkkeilytapahtumaa!

Rovaniemellä 33. kerran järjestettävä nyrkkeilyn Ruskaturnaus saa hulppeat puitteet Santasport urheiluopistolla. Historiansa 

aikana Ruskaturnauksessa on vieraillut sekä suomalaisia, että ulkomaisia huippuja. Tällä kertaa kansainvälisyyttä tuovat mm. 

saksalaiset, venäläiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset nyrkkeilijät. 

Yrityksille Ruskaturnaus on loistava tapa saada näkyvyyttä sekä paikallisella tasolla, että myös kauempana. Turnaus on 

näkyvästi esillä sanomalehdissä, netin uutisvirrassa, sosiaalisessa mediassa, sekä nyrkkeilyfoorumeilla. Tapahtumasta jaettavat 

uutiset ja videot tuovat tukijoillemme laajasti näkyvyyttä.

Ottelupaikkana toimiva Santa Sport tarjoaa katsojille turnauksen historiassa ennennäkemättömän hienot puitteet. Paikan ja 

hektisen turnausmuodon ansiosta uskomme saavuttavamme ennätysyleisön. Turnaustapahtuman aikaisen näkyvyyden 

lisäksi tukijamme saavat ympärivuotista näkyvyyttä uutisten, videoiden ja muun markkinointimme ansiosta. 

Turnauksen järjestävät yhteistyössä Rovaniemen Reipas ja Lapin Lukko.

www.ruskaturnaus.com

Santasport, Rovaniemi
FINLAND
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www.ruskaturnaus.com

@ ruskaturnausboxing #ruskaturnaus_boxing
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Viikonlopun Lapin Kansassa on 2x150mm värilliset ilmoitukset tapahtumasta.

Värillisiä Ruskaturnauksen kilpailujulisteita painetaan 100 kpl. 

Ne sijoitetaan keskeisille paikoille Rovaniemellä, sekä kaupunkeihin ympäri Suomea. 

Ruskaturnaus vastaa mainosjulisteiden ja käsiohjelmien paino- ja materiaalikustannuksista.

Tarjoamme yhteistyöpaketteja seuraavasti:

SPONSORI 1

SARJA-

SPONSORI

Yrityksen mainos Facebook- ja www-sivuilla.

Screen / äänimainontaa tapahtumassa

Mainostila ilmoitusjulkaisussamme, 1/1 sivua

Pääsylippuja erikseen sovittu määrä
350 €

600 €

Yrityksen logo kisajulisteissa ja lehtimainonnassa

Banderolli kisapaikalla

Yrityksen mainos Facebook- ja www-sivuilla

Screen/äänimainontaa tapahtumassa sponsoroitavan sarjan yhteydessä

Mainostila ilmoitusjulkaisussamme, 1/1 sivua

Pääsylippuja ja kahvilippuja erikseen sovittu määrä

Yrityksen edustaja jakamassa finaalipäivän palkintoja

Sponsoroitavat painoluokat:

   • miehet: 60kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg

   • naiset:   54 kg, 57kg, 60 kg, 64 kg

LIPPU-

PAKETTI

_______ €

Yrityksen mainos Facebook- ja www-sivuilla.

Pääsylippuja turnaukseen halutuille päiville

10 kpl = 180 €

20 kpl = 210 €

50 kpl = 350 €

TURNAUSHENKILÖSTÖN

ASUT / PÄÄHINEET
300 € / max 4 kpl asusteita

VIRALLISEN OTTELUOHJELMAN MAINOS
Virallinen kisajulkaisu/otteluohjelma julkaistaan laadukkaana 4-väri A5-vihkona. Otteluohjelma sis. 

mm. osallistujaluettelon, kilpailunjohtajan ja suojelijan tervehdykset, historiaa, aiemmat voittajat, 

tarinoita ja kuvia sekä muuta kisatietoutta.

1/1 sivu

1/2 sivua

1/3 sivua

250 €

170 €

110 €

128 x 190 mm (lev x kork)

128 x 92 mm

128 x 60 mm

Kulkukortin taustapuoli

Logomainos nettisivuille

Banderolli kisapaikalla

Kehäkulmamainokset

74x105mm

sopimuksen mukaisesti

sopimuksen mukaisesti

2 kpl tarra (n. 180x800mm)

250 €

150 €

200 €

300 €

TYKY-

SPONSORI

Voimme järjestää henkilöstöllenne kuntonyrkkeilytreenit, 

TYKY- / liikuntailtapäivän tai muun vastaavan liikuntahetken.

esim. Kuntonyrkkeilytreenit + 10 kpl pääsylippuja turnaukseen

ja yrityksenne mainos kisajulkaisuun, 1/1 sivua400 €

RUSKATURNAUS

Sponsorit toimittavat itse banderollit, mainoskyltit ja muun vastaavan materiaalin 

sopimallaan tavalla yhteyshenkilölle. 

Mainosmateriaalin sponsorit toimittavat itse facebook, nettisivu ja käsiohjelmaa 

ym. varten sähköpostitse osoitteeseen (viestin otsikoksi Ruskaturnaus)

anu@maippi.com 


