Painiliiton yhteistyökumppanuuden
tasot ja edut

PRONSSITASO 2 500 – 5 000 €
• xxx:n ½-sivun mainos vuosittain 2 x Painiliiton jäsenlehti Molskissa ja 4 x
verkkolehti Niskalenkissä
• xxx:n tiedote/mainos Painiliiton yhteistyökumppanien sähköpostijakeluna
• xxx:n toimittama mainosbanderolli (vast.) painimaton reunalla kreikkalaisroomalaisen ja vapaapainin SM-kilpailuissa sekä Suomessa järjestettävissä
kansainvälisen Painiliiton kalenterikilpailuissa (5).
• Vapaakortit (5 kpl) kaikkiin Suomessa järjestettäviin painikilpailuihin
• Painijat kohti Lontoota-projektin Painija-karhu-lasipatsas (pieni).
• Edellä mainittujen Painiliiton tarjoamien palveluiden vastineena xxx tukee
Suomen Painiliiton toimintaa yhteensä xxx eurolla sekä maksaa urheilijalle
kohdistettavan mitalibonuksen EM-, MM- ja olympiamitalista seuraavasti:
aikuiset nuoret/kadetit
– Kultamitali
– Hopeamitali
– Pronssimitali

1 000 €
750 €
500 €

500 €
375 €
250 €

HOPEATASO 7 500 – 10 000 €
•
•
•
•
•
•
•
•

xxx:n logo SM-tuomarien paidassa (6 SM-kilpailua/vuosi, lisäksi nimetyt tuomarit
käyttävät paitoja kansallisissa kilpailuissa, joita järjestetään vuosittain yli sata
ympäri Suomea
xxx:n ½-sivun mainos vuosittain 3 x Painiliiton jäsenlehti Molskissa ja 4 x
verkkolehti Niskalenkissä
xxx:n tiedote/mainos Painiliiton yhteistyökumppanien sähköpostijakeluna
xxx:n toimittama mainosbanderolli (vast.) painimaton reunalla kreikkalaisroomalaisen ja vapaapainin SM-kilpailuissa sekä Suomessa järjestettävissä
kansainvälisen Painiliiton kalenterikilpailuissa (5).
xxx:n logo Painiliiton haastattelutaustassa
Vapaakortit (10 kpl) kaikkiin Suomessa järjestettäviin painikilpailuihin
Painijat kohti Lontoota -projektin Painija-karhu-lasipatsas (keskikoko)
Edellä mainittujen Painiliiton tarjoamien palveluiden vastineena xxx tukee Suomen
Painiliiton toimintaa yhteensä xx eurolla sekä maksaa urheilijalle
kohdistettavan mitalibonuksen EM-, MM- ja olympiamitalista seuraavasti:
aikuiset nuoret/kadetit
– kultamitali
– hopeamitali
– pronssimitali

2 000 €
1 000 €
750 €

1 000 €
500 €
375 €

KULTATASO 15 000 – 20 000 €
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

xxx:n logo maajoukkueen edustusasussa (pl. olympialaiset)
xxx:n ½-sivun mainos vuosittain 4 x Painiliiton jäsenlehti Molskissa ja 4 x verkkolehti Niskalenkissä
xxx:n esittely/artikkeli jäsenlehti Molskissa ja verkkolehti Niskalenkissä
xxx:n tiedote/mainos Painiliiton yhteistyökumppanien sähköpostijakeluna
xxx:n toimittama mainosbanderolli (vast.) painimaton reunalla kreikkalais-roomalaisen ja
vapaapainin SM-kilpailuissa sekä Suomessa järjestettävissä kansainvälisen Painiliiton
kalenterikilpailuissa (5).
xxx:n logo Painiliiton haastattelutaustassa
Vapaakortit (20 kpl) kaikkiin Suomessa järjestettäviin painikilpailuihin
Painijat kohti Lontoota- projektin Painija-karhu-lasipatsas (iso)
Erikseen sovitusti 1 kerta/vuosi Painiliiton organisoima ja johtama tapahtuma xxx:n nimeämille
henkilöille. Tilaisuudessa esitellään lajin viimeisimpiä kuulumisia, esitellään ja haastatellaan sekä
tarjotaan mahdollisuus haastatella maajoukkueen jäseniä ja valmennusjohtoa sekä
keskustellaan urheilun ajankohtaisista kuumista aiheista.
Edellä mainittujen Painiliiton tarjoamien palveluiden vastineena xxx tukee Suomen Painiliiton
toimintaa yhteensä xx eurolla sekä maksaa urheilijalle kohdistettavan mitalibonuksen EM-, MM- ja
olympiamitalista seuraavasti:
aikuiset
nuoret/kadetit
– kultamitali
2 500 €
1250 €
– hopeamitali
1 500 €
750 €
– pronssimitali
1 000 €
500 €

PLATINATASO 25 000 € •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

xxx:n logo maajoukkueen edustusasussa ja trikoissa (pl. olympialaiset)
xxx:n ½-sivun mainos vuosittain 4 x Painiliiton jäsenlehti Molskissa ja 4 x verkkolehti Niskalenkissä
xxx:n esittely/artikkeli jäsenlehti Molskissa ja verkkolehti Niskalenkissä
xxx:n tiedote/mainos Painiliiton yhteistyökumppanien sähköpostijakeluna
xxx:n toimittama mainosbanderolli (vast.) painimaton reunalla kreikkalais-roomalaisen ja
vapaapainin SM-kilpailuissa sekä Suomessa järjestettävissä kansainvälisen Painiliiton
kalenterikilpailuissa (5).
xxx:n logo Painiliiton haastattelutaustassa
Vapaakortit (30 kpl) kaikkiin Suomessa järjestettäviin painikilpailuihin
Painijat kohti Lontoota -projektin Painija-karhu-lasipatsas (iso)
taiteilija Matti Peltokankaan valmistama pronssinen Painija-patsas
Erikseen sovitusti 1 kerta/vuosi Painiliiton organisoima ja johtama tapahtuma xxx:n nimeämille
henkilöille. Tilaisuudessa esitellään lajin viimeisimpiä kuulumisia, esitellään ja haastatellaan sekä
tarjotaan mahdollisuus haastatella maajoukkueen jäseniä ja valmennusjohtoa sekä
keskustellaan urheilun ajankohtaisista kuumista aiheista.
Erikseen sovitusti Painiliiton organisoimana ja johtamana matkajärjestelyt ja VIP-akkredititointi 1
kerta/vuosi painin EM- tai MM-kilpailuihin tai kansainväliseen turnaukseen.
Edellä mainittujen Painiliiton tarjoamien palveluiden vastineena xxx tukee Suomen Painiliiton
toimintaa yhteensä xx eurolla sekä maksaa urheilijalle kohdistettavan mitalibonuksen EM-, MM- ja
olympiamitalista seuraavasti:
–
–
–

Kultamitali
Hopeamitali
Pronssimitali

aikuiset

nuoret/kadetit

3 000 €
2 000 €
1 500 €

1500 €
1000 €
750 €

PRONSSIPATSAS

PAINIJAT KOHTI LONTOOTA –patsaat

