PPJ
Miesten Kakkonen
Yhteistyöpaketit kaudelle 2022 nyt auki!

PPJ perustietoa
• PPJ on jäsenmäärältään Suomen kolmanneksi ja Helsingin toiseksi suurin jalkapalloseura
• Seurassa on yli 2 000 jäsentä. Näistä noin 1700 on junioria ja noin 300 on
aikuispelaajia
• PPJ tavoittaa suoraan jäsentensä ja vapaaehtoistensa kautta päivittäin useita tuhansia
etelähelsinkiläisiä

• PPJ:n toiminta-alue on Etelä-Helsinki; Eiran ympäristö, Lauttasaari, Ruoholahti, Jätkäsaari,
Kampin seutu & Etu-Töölö
• Jalkapallo on PPJ:ssä useimmille junioreille ykkösharrastus, mikä tarkoittaa heidän
perheidensä kytkeytymistä vahvasti harrastukseen mukaan
• PPJ:llä on vahvasti jäsenistön toimintaan kytkeytynyt seura ja toiminnassa on mukana
nimettyinä yli 250 aktiivista vapaaehtoistyöntekijää (pelaajien vanhempia ja muita seuraaktiiveja)
• Lähes 50 joukkueen toiminta on intensiivistä ja seuraidentiteetti on vahva
• PPJ:n tukirahasto tukee vähävaraisia pelaajia taloudellisesti heidän harrastuksessaan.

PPJ Miesten Kakkonen
• Miesten Kakkonen on Suomen miesten kolmanneksi korkein sarja
https://www.palloliitto.fi/miesten-kakkonen
• PPJ:n Miesten Edustusjoukkueessa on sekä vanhoja konkareita, että nuoria lupauksia
•

Kotipelit (väh. 12 kpl) pelataan Jätkäsaaren liikuntapuistossa, jonne on helppo saapua
julkisilla kulkuvälineillä

• Kentän vieressä on PPJ:n täysimittainen halli, Suomen vilkkain matkustajasatama sekä
esim. Verkkokauppa.com, joten yrityksen näkyvyys PPJ:n Miesten Kakkosen
yhteistyökumppanina laajenee
• PPJ järjestää kotiotteluista kunnon jalkapallospektaakkeleja keskellä urbaania
Jätkäsaaren vilkasta asuinaluetta ja mainostaa otteluita omissa kanavissa näkyvästi
• Peleistä julkaistaan kuvia seuran somessa
•

Instagram seuraajat 2512, Facebook seuraajat 2084, Lisäksi YouTube, TikTok ja PPJ-TV

• Luodaan yhdessä Etelä-Helsinkiin ennennäkemätöntä futishuumaa!

PPJ-yhteistyöpaketit yrityksille/yhteisöille

PPJ Kultakumppani (6000€/kausi)
Kultapaketti sisältää esim:

-

Yrityksen logo näkyvästi peliasuun – esim. pelipaidan rintaan

-

Yrityksen logo näkyvästi lämmittely-/harjoitusasuun

-

Kulmaisännyys näkyvällä mainoksella (yrityksen nimi mainitaan myös aina kulmapotkun yhteydessä). Muuna
aikana mainos näkyvillä Jätkäsaaren PPJ-hallissa

-

Otteluisännyys* kerran kaudessa (sis. 8 hlö)

-

Kahdeksalle (8) istumapaikat parhaasta katsomonosasta joka peliin

-

Näkyvyys joukkueen nettisivuilla ja somessa

-

(Valitsemansa) Edustuksen pelaajan pelipaita nimmarilla ja oman yrityksen logolla

-

Yksi harjoitus-/pelitapahtuma esim. työntekijöilleen virkistyspäivänä Jätkäsaaren PPJ-hallissa edustusjoukkueen
valmentajan kanssa

Myydään 1-2 kpl riippuen paketin sisällöstä ja laajuudesta
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PPJ Hopeakumppani (4000€/kausi)
Hopeapaketti sisältää esim:
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-

Yrityksen logo näkyvästi peliasuun – hopeakumppanilla esim. hihaan

-

Yrityksen logo näkyvästi lämmittely-/harjoitusasuun

-

Kenttä-/aitamainos ottelun aikana ja muuna aikana mainos näkyvillä Jätkäsaaren PPJ-hallissa

-

Otteluisännyys* kerran kaudessa (sis. 6 hlö)

-

Kuudelle (6) istumapaikat parhaasta katsomonosasta joka peliin

-

Näkyvyys joukkueen nettisivuilla ja somessa

-

(Valitsemansa) Edustuksen pelaajan pelipaita nimmarilla ja oman yrityksen logolla

-

Myydään 1-4 kpl riippuen paketin sisällöstä ja laajuudesta

PPJ Pronssikumppani (2500€)
Pronssipaketti sisältää:
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-

Kenttä-/aitamainos ottelun aikana ja muuna aikana mainos näkyvillä Jätkäsaaren PPJ-hallissa

-

Otteluisännyys* kerran kaudessa (sis. 4 hlö)

-

Neljälle (4) istumapaikat parhaasta katsomonosasta joka peliin

-

Näkyvyys joukkueen nettisivuilla ja somessa

-

(Valitsemansa) Edustuksen pelaajan pelipaita nimmarilla ja oman yrityksen logolla

-

Myydään 1-4 kpl riippuen paketin sisällöstä ja laajuudesta

Otteluisännyys
• *Otteluisännyys sisältää
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-

Maininta isännyydestä kyseisen ottelun mainonnan yhteydessä (PPJ:n omat kanavat ja paikallisryhmät)

-

Äänimainontaa ottelun aikana

-

Kentänlaita-/aitamainos vaihtopenkkien välissä kyseisessä ottelussa

-

Parhaiden pelaajien palkitseminen ottelun jälkeen oman yrityksen tuotelahjoilla (halutessaan)

-

Ruokailun Ravintola Naplesissa ennen ottelua

-

Puoliajalla jälkiruoka ja kahvi pelissä (kahvi/tee ja mokkapala tms)

-

Halutessaan mahdollisuus ottaa puoliajalla esim. rankkarikisa pallopoikina toimivan PPJ:n juniorijoukkueen
kanssa

Lisätietoa:
Anu Reunanen, Toiminnanjohtaja
anu@ppj.fi / 0504871926

LÄMMIN KIITOS
KANNATUKSESTA

