2013
JÄÄKIEKON
MM-KISAT

- KOKO URHEILEVAN
SUOMEN YHTEINEN
PROJEKTI!
• Ainutlaatuinen varainhankintamahdollisuus urheiluseuroille
lajista riippumatta
• Myymällä 1000 lippua voi seura
ansaita jopa 39.000€
• Seuran toiminnassa mukana
olevat voivat tukea seuraa ja
samalla päästä kokemaan
MM-kisat paikan päällä

HYVÄ SEURATOIMIJA,
Suomen Jääkiekkoliitto tarjoaa suomalaisille urheiluseuroille lajista riippumatta
ainutlaatuisen varainhankintamahdollisuuden. Tarttumalla tilaisuuteen maalishuhtikuun aikana seurat voivat ansaita rahaa ja samalla tarjota toiminnassa
mukana oleville mahdollisuuden päästä osaksi jääkiekon MM-kotikisoja!
2013 jääkiekon MM-kisat pelataan viime vuoden tapaan Helsingissä
ja Tukholmassa. Suomi pelaa alkusarjan ottelunsa ja mahdollisen
neljännesfinaalin kotiyleisön edessä Helsingissä. Leijonien lisäksi
Helsingistä MM-kisaurakkansa aloittavat viime kevään maailmanmestari Venäjä ja hopeamitalisti Slovakia sekä USA, Saksa, Latvia,
Ranska ja A-sarjaan paluun tehnyt Itävalta. Helsingin lohkon
kaksi parasta joukkuetta matkustavat kisojen viimeiseksi viikonlopuksi Tukholmaan, jossa pelataan kevään MM-finaalit.
Vaikka Helsingin alkusarjan lohko on ennakkoon tiukka ja
siinä pelaavat maat tarjoavat kotimaiselle yleisölle huippuluokan kiekkoviihdettä, otteluohjelmaan
mahtuu mukaan myös sellaisia pelejä, joita ei myydä täyteen ilman erityistoimenpiteitä. MM-kisaorganisaatio haluaakin nyt varmistaa, että Hartwall Areena täyttyy yleisöstä ja tunnelmasta myös
muissa kuin Suomen peleissä. Haluamme näyttää maailmalle sekä täällä pelaaville joukkueille, kuinka
me suomalaiset osaamme järjestää tapahtumia ja nauttia urheilusta.
Suomen Jääkiekkoliitto tarjoaakin nyt koko suomalaiselle urheilukentälle mahdollisuuden ottaa osaa
lajirajat ylittävään varainhankintakampanjaan.
Myymällä pääsylippuja MM-kisojen muihin kuin Suomen otteluihin, urheiluseurat lajista riippumatta
voivat kerätä huomattavia summia rahaa omaan toimintaansa. Esimerkiksi 39 euron hintaisesta
lipusta seura saa 19€ ja MM-kisaorganisaatio 20€. Sata myytyä lippua tarkoittaa näin seuralle
1.900€ ja tuhat lippua 19.000€ lisätuloja.
Varainhankinnan lisäksi Suomen Jääkiekkoliitto haluaa kampanjan kautta lisätä suomalaisen
urheilukentän yhteisöllisyyttä ja laajentaa urheilukulttuuria. Siinä missä tänä keväänä toivottavasti
näemme muiden lajien harrastajia paikan päällä jääkiekon MM-kisoissa, voivat muut lajit saada
vastaavilla kampanjoilla lisää yleisöä omiin tapahtumiinsa tulevaisuudessa.  Suomalainen urheilukenttä tarvitsee uusia toimintamalleja ja lajirajat rikkovaa yhteistyötä - Jääkiekon MM-kisat tarjoaa
loistavan mahdollisuuden konkreettisiin toimenpiteisiin tavalla, joka hyödyttää koko kenttää.  
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LIITE: Käytännön ohjeet seurojen lipunmyynnistä.
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Näin ohjaat ostajan verkkokauppaan
• Seurat tiedottavat varainhankinnan mahdollisuudesta sisäisesti omille joukkueilleen.
• Joukkueiden tehtävänä on markkinoida lippuja ohjaamalla ihmiset Lippupisteen verkkokauppaan oheisen kampanjalinkin kautta: www.lippu.fi/seuramyynti
• Seurat voivat jakaa linkkiä ihmisille idealla: ”Osta tätä kautta liput MM-kisoihin ja
mainitse seuramme nimi, niin tuet seuramme toimintaa.”
• Ostotapahtumassa yhteystietoja täytettäessä kenttään yritys täytetään
SEURAN JA JOUKKUEEN NIMI, jonka toimintaa haluaa tukea. Näin tulot osataan jakaa oikein.
                 

• Myynnistä kertyneet tulot tilitetään seurakohtaisesti kesän 2013 aikana, jonka
vuoksi ostotapahtumassa on tärkeää mainita SEURAN JA JOUKKUEEN NIMI.
• Ostokanavana on ainoastaan verkkokauppa.
• Tuloa ei makseta matkatoimistojen / matkanjärjestäjien ostoista.
• Myyntiaika: 18.3. – 30.4.2013
• Kampanjalinkki: www.lippu.fi/seuramyynti
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*Huom. Pääsylippujen hintoihin lisätään Lippupisteen palvelumaksu, josta ei makseta tuloa seuralle tai kisaorganisaatiolle.

Lisätietoja: max.kolu@2013.iihfworlds.com • 050 5979 040

