Yhteistyötarjous yritykselle
Jämsän Retki-Veikot järjestää vuosittain huhtikuusta lokakuuhun kestävän viikoittaisten laadukkaitten
Jämsän Seutu -kuntorastien sarjan. Vuonna 2018 tapahtumia järjestetään yhteensä 28 kappaletta ja niissä
kertyy kaikkiaan noin 5000 suoritusta. Suunnistus on sekä valtakunnallisesti että Jämsän seudulla hyvässä
nosteessa – onhan se hyvin matalan kynnyksen luonnossa tapahtuvaa harrastamista, johon jokainen
kuntoilija voi osallistua oman taito- ja kuntotasonsa mukaisesti.
Haluatko yrityksesi mukaan riemukkaisiin tapahtumiin ja hyötymään kuntosuunnistuksen positiivisesta
vireestä? JRV tarjoaa yritykselle molempia osapuolia hyödyntävää yhteistyötä - kuntorasti-isännyyttä.

Mitä Kuntorasti-isännyys yritykselle merkitsee?





Hyvää näkyvyyttä sovitussa JRV:n kuntorastitapahtumassa
Vahvistuvaa mielikuvaa yrityksestä mielekästä kuntoliikuntaa ja nuorisotyötä tukevana toimijana
Mahdollisuutta antaa yrityksen henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille hyvinvointia tukeva
osallistuminen kuntorastitapahtumaan
Optiota yrityksen omaan suunnistusiltapäivään kuntorasti-isännän erikoishintaan

Mitä Kuntorasti-isännyys sisältää?







Pronssitaso
o Näkyvyys JRV:n kuntorastikalenterissa (netti ja tulostetut, jaettavat paperiversiot), sekä
mahdollisissa JRV:n omissa ennakkojutuissa eri kanavissa netti + sosiaalinen media
o Neljä kertalippua kuntorastiosallistumiseen Jämsän Seutu -kuntorastikaudella
o Mahdollisuus osallistua omalla standilla nimikkotapahtumaan
o Mahdollisuus järjestää esim. tuotearvontoja tms. osallistujien kesken
Hopeataso
o Edellisten lisäksi osallistumisoikeus viidelle hengelle JRV:n aikuisten Sinettisuunnistuskouluun vuonna 2019
Kultataso
o Edellisten lisäksi kaikkiaan 500 osallistumista omaan nimikkotapahtumaan vuoden 2018
Jämsän Seutu -rasteilla
o Yrityksenne logo JRV:n nuorten valmennusryhmän jäsenten kilpailuasusteisiin ja samalla
tuette jämsäläisten nuorten suunnistajien valmennusta ja kilpailemista
Optio
o Kuntorasti-isännille tarjotaan yrityskohtaisia suunnistusiltapäivä. Sen aikana käydään läpi
suunnistuksen alkeet ja maastoharjoitus pienryhmissä
o Osallistujien lukumäärä viisi henkilöä tai vähemmän: 250 € (alv 0)
o Osallistujien lukumäärä 6-10 henkilöä 400 € (alv 0)
o Suuremmat ryhmät erillisen sopimuksen mukaan

Mitä Kuntorasti-isännyys yritykselle maksaa?





Pronssitaso 100 € (alv 0)
Hopeataso 500 € (alv 0)
Kultataso 2000 € (alv 0)
JRV käyttää kertyvän tuoton kuntorasti-tapahtumien
kehittämiseen, mm. laadukkaiden karttojen tekoon ja
ylläpitämiseen sekä nuorten valmennusryhmätoiminnan pyörittämiseen

JRV:n nuoret – kestomenestyjiä jo kansainvälisestikin!

Tartu tilaisuuteen ja tule mukaan tekemään hyvässä myötätuulessa olevia koko perheen
kuntoliikuntatapahtumia!
Leikkaa tästä: JRV:ssä sopimus toimitetaan Panu Kärkkäiselle, puh. 0400 350 917

Yhteistyösopimus:


Yritys ostaa yhden JRV:n kuntorasti-isännyyden, rastita sovittu taso.

Taso:
Pronssi 100 € (alv 0)
Hopea 500 € (alv 0)
Kulta 2000 € (alv 0)
Optio suunnistuspäivä


1-5 hlö (250 € alv 0)

6-10 hlö (400 € alv 0)

JRV ilmoittaa näiden kuntorastien ajankohdan mahdollisimman pian.

Jämsän Retki-Veikot
Yhteistyökumppani:
Yhteyshenkilön nimi:
Yhteyshenkilön puh:
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite:

Jämsän Retki-Veikot
Panu Kärkkäinen
0400 350 917
kuntosuunnistus@jrv.fi

Yrityksen tiedot:
Yrityksen nimi:
Postiosoite:
Yhteyshenkilön nimi:
Yhteyshenkilön puh:
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite:

Päiväys ja allekirjoitus

____/_____ 2019

_______________________________
Nimen selvennys

