
Team Fintastic kiinnostaa
Team Fintastic on maailman menestyneimpiä 
muodostelmaluistelun juniorijoukkueita ja 
edustanut Suomea  nuorten maajoukkueena 
yhteensä 17 kertaa. Yhteistyökumppanit tavoittavat 
laajan urheiluyhteisön ja joukkueen seuraajat 
kotimaassa ja ulkomailla. 

• Team Fintasticin Instagram-tiliä seuraa yli 
6 300 aktiivista urheilufania, joista suurin osa on 
pääkaupunkiseudulla asuvia naisia. Joka kolmas 
seuraaja on 18–24-vuotias. 

• Team Fintastic osallistuu kilpailukauden aikana 
Suomessa ja ulkomailla 6–7 kertaa kaksipäiväiseen 
kilpailuun, jotka suoratoistetaan netissä. Kisoja ja 
joukkueen menestystä seuraa yli 50 000 katsojaa 
aina Amerikasta Australiaan. 

• Kotimaiset kilpailut keräävät paikanpäälle suuren 
kannustusjoukon ympäri Suomea. 

Team Fintasticin arvomaailma 
Luistelun ilo, yhdessä tekeminen sekä hyvä ja  
positiivinen ilmapiiri ovat menestyksemme perusta. 
Team Fintasticin kotiseura Helsingin Taitoluisteluklubi 
on ainutlaatuinen taitoluisteluyhteisö, joka tarjoaa 
kannustavan ja innostavan ympäristön kehittyä 
urheilijana ja kasvaa ihmisenä. Toimintamme pohjaa 
vahvasti seuran arvoihin arvostus, avoimuus, tahto 
ja tavoitteellisuus. 

Ole mukana menestyksessä 
ja tukemassa nuoria 
huippu-urheilijoita!
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Team Fintastic

Tarjoamme suuria elämyksiä ja jännittäviä hetkiä urheilumme parissa, 
mutta myös ainutlaatuista näkyvyyttä ja positiivista julkisuutta. 

Team Fintastic kiinnostaa
Team Fintastic on maailman menestyneimpiä 
muodostelmaluistelun juniorijoukkueita ja 

Team Fintasticin arvomaailma 
Luistelun ilo, yhdessä tekeminen sekä hyvä ja  
positiivinen ilmapiiri ovat menestyksemme perusta. 

Ole mukana menestyksessä Ole mukana menestyksessä 
ja tukemassa nuoria 
huippu-urheilijoita!

Tarjoamme suuria elämyksiä ja jännittäviä hetkiä urheilumme parissa, 
mutta myös ainutlaatuista näkyvyyttä ja positiivista julkisuutta. 

Ole mukana menestyksessä Ole mukana menestyksessä 

Muodostelmaluistelussa on 
mukana paljon tunnetta ja 
elämyksiä ja se luo yhteisöllisyyttä 
tekijöilleen, tukijoilleen sekä 
seuraajilleen. Kun menestymme, 
voittomme kuuluu myös teille.

”

Maailman mestari 2020 • Suomen mestari 2020 • MM-hopea 2013, 2015 ja 2017
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TULE MUKAAN!  

VALITSE VALMIS SPONSOROINTIPAKETTI  

tai kysy muista yhteistyömahdollisuuksista!

OTA YHTEYTTÄ 

Katariina Saelan, puh. 040 829 9455
teamfintastic@helsingintaitoluisteluklubi.com

Yhteistyöterveisin: Ada, Anni, 
Aune, Daniela, Eevi, Elina, Ella, 
Elsa, Essi, Iiris, Inka, Irene,  Joanna, 
Katariina, Linnea, Lotta, Maria, 
Marie, Moona, Olivia, Roosa, Saaga, 
Tyyne, Viivi, Vilma & Wilma

” Tule mukaan tukemaan joukkuettamme ja mahdollistamaan 
menestyksellistä matkaamme kaudella 2021-2022!
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• 3x Instagram & Facebook-postausta 
yrityksen tuotteesta tai palvelusta

• 3x Instagram-stooria - näkyy ja 
tavoittaa joukkueen seuraajat  
24 tunnin ajan

• Instagram-highlight - Joukkueen 
Instagram-profiilissa yrityksen oma 
pysyvä highlight-pallo, josta näkee 
kaikki kauden jo kadonneetkin  
stoori-julkaisut, ja joita voi kartuttaa 
kauden aikana

• Logonäkyvyys ja yrityksen esittely 
Team Fintastic -joukkueen 
nettisivuilla ja Helsingin 
Taitoluisteluklubin verkkosivuilla 
yhteistyökumppanit osiossa

• Logonäkyvyys -joukkueen 
kannustuslakanassa 
kilpailukatsomossa 

• Logonäkyvyys joukkueen roll-upissa 
- pystytetään kotimaan kilpailussa 
fanituotemyyntipöydän viereen

• 2x Instagram & Facebook-postausta 
yrityksen tuotteesta tai palvelusta

• 2x Instagram-stooria - näkyy ja 
tavoittaa joukkueen seuraajat  
24 tunnin ajan

• Logonäkyvyys ja yrityksen esittely 
Team Fintastic -joukkueen nettisivuilla 
ja Helsingin Taitoluisteluklubin 
verkkosivuilla yhteistyökumppanit 
osiossa

• Logonäkyvyys -joukkueen 
kannustuslakanassa 
kilpailukatsomossa 

• Logonäkyvyys joukkueen roll-upissa 
pystytetään kotimaan kilpailussa 
fanituotemyyntipöydän viereen

• Logonäkyvyys ja yrityksen 
esittely Team Fintastic -joukkueen 
nettisivuilla ja Helsingin 
Taitoluisteluklubin verkkosivuilla 
yhteistyökumppanit osiossa

• Logonäkyvyys -joukkueen 
kannustuslakanassa 
kilpailukatsomossa 

• Logonäkyvyys joukkueen 
roll-upissa pystytetään 
kotimaan kilpailussa 
fanituotemyyntipöydän viereen

Lue lisää www.teamfintastic.fi

GOLD 1000 € SILVER 500 € BRONZE 300 €

Sponsorisopimuksen hinta  
määräytyy sisällön mukaan  

(hinnat alv 0%). 


