Haluatko tukea paikallista nuorisotyötä?
SB Raatti ry on rekisteröity salibandyn erikoisseura, joka on toiminut jo 7 vuotta lasten, nuorten ja
aikuisliikunnan edistämiseksi. Seura järjestää myös hyväntekeväisyys tapahtumia mm. kehitysvammaisten
tukemiseksi. Varat käytetään seuran peli- ja kausimaksuihin ja materiaalikuluihin yms. liikunnan
edistämiseen.
1. Kummiyritystoiminta
Yritys maksaa yhden pelaajan kausimaksun ja yritysjäsenmaksukulun.
Kummiyrityksen edut:
-

Hyvää imagoa yritykselle
Kummipelaajan pelipaitaan mainospainatus (1 vuodeksi)
Seuran kotisivulle www.sbraatti.com pelaajan nimen viereen yrityksen nimi ja kotisivulinkki (jos on)
Yrityksen nimi kummiyrityslistaan, lista esillä seuran tilaisuuksissa mm. kauden päättäjäisissä
käydään kummiyritykset läpi
Yritysjäsenkortti (kannattajajäsen), rahanarvoisia etuja yhteistyökumppaneilta mm.
mainostoimistopalveluista ja painotuotteista yms.

Hintaa paketille tulee 150 euroa / vuosi, emme ole yleishyödyllisenä yhdistyksenä ALV-velvollisia ja summa
on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen yrityksen kirjanpidossa.
2. Sponsoritoiminta
Yritys ostaa esimerkiksi yhden tai useamman joukkueen pelipaitaan mainokseen, turnauksiin
mainoslakanan, laitamainoksen kaukaloon, mainosbannerin kotisivuille.
Peruspaketti: mainospainatus joukkueen jokaisen pelaajan pelipaitaan (noin 15 pelaajaa) ja linkki
sponsorit sivuille hintaan 300 euroa / vuosi.
Pääsponsori: mainospainatus joukkueen jokaisen pelaajan pelipaitaan (noin 15 pelaajaa) ja linkki
sponsorit sivuille + painettu mainoslakana turnauksiin (2x1m lippuneulos banneri painatuksineen
sisältyy hintaan) hintaan 500 euroa / vuosi.
Summat ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia yrityksen kirjanpidossa. Maksuehtona 14pv netto
lasku tilauksesta. Mainonnan tulee olla hyväntavan mukaista, emme mainosta tupakka, alkoholi yms.
tuotteita.
Kiitos tuestanne!
SB Raatti ry.
Sepontie 15, 73300 Nilsiä 050-5856005

www.sbraatti.com

Yhteistyösopimus
1. Sopijapuolet
1.
__SB Raatti ry ________________________________________(seura)
2.
_____________________________________________________ (Yritys)
Y-tunnus:
Laskutusosoite:
Sähköpostiosoite:

________________________ ____________________________
__ ___________________________________________________
_______________________________ ______________________

2. Sopimuksen tarkoitus
Tämän kauppasopimuksen tarkoituksena on määritellä palveluntarjoajan myymän palvelun kaupanehdoista
asiakkaan kanssa.
3. Yhteistyösopimus
Yritys maksaa palveluista sovitun korvauksen palveluntarjoajan tilille tarjouksessa mainitulla tavalla.
Sovittu yhteistyö ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Korvaus:
______________________________________
Sopimusaika: ______________________________________
Yrityksen logo / painoaineisto tulee toimittaa osoitteeseen markus.aho@sbraatti.com
3. Sopimuserimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen lakia ja
oikeusnormistoa. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään
ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin.
4. Sopimuskappaleet

Tästä sopimuksesta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kullekin

Paikka _____________________

Aika_______________________

___________________________
Palveluntarjoajan edustaja

___________________________
Asiakkaan edustaja

Kiitos tuestanne!
SB Raatti ry.
Sepontie 15, 73300 Nilsiä 050-5856005

www.sbraatti.com

