
Muu

MAINOSNÄKYVYYS
toiminnassamme (hinnat/tapahtuma)

• käsiohjelma mainos (A5-kokoinen, nelivärinen)

• 1/1 (l x k: 126 x 189 mm)    240 €

• 1/2 (l x k: 126 x 89 mm)    150 €

• standi-/myyntipaikka    200 €

• logo taitoluistelun verkkosivuille vuodeksi 200  €

• lippupaketti näytöksiin, 50 kpl lippuja   400 €

• Logo muodostelmaluistelujoukkueen asusteessa 

varustekassissa ja/tai joukkueen verkkosivuilla 

hinnoitellaan sopimuksen mukaan.

Toimintaamme on mahdollista tukea myös ilman näkyvyyttä.

Tapparan Taitoluistelijat (TapTL)TapTL on vuonna 1986 perustettu Tappara ry:n alajaosto 
ja Pirkanmaan suurin taitoluisteluseura. Seurassa har-joittelee noin 600 luistelijaa viiden päätoimisen ja noin 
25 tuntivalmentajan ohjauksessa. Seuran toimintamuodot ovat yksinluistelu, muodostel-maluistelu, harrasteluistelu ja luistelukoulut.TapTL järjestää kausittain näytöksiä ja kilpailuja. Tapparan Taitoluistelijat ovat Suomen Taitoluisteluliiton 

(STLL) jäsenseura ja Sinettiseura jo vuodesta 2004.Yksinluistelun saavutuksina on arvokilpailuedustuksia (EM, MM ja Jun-MM) sekä PM- ja SM-mitalisteja. Muo-dostelmaluistelussa kv-kilpailuedustuksia ja mitalisijoja 
sekä SM-sarjan loppukilpailupaikkoja.Kaudella 2015–2016 tapparalaiset taitoluistelijat saa-vuttivat yli 120 mitalisijaa PM-, SM-, kansallisella- ja alueellisella tasolla.

Kauden 2016-2017 tapahtumakohtainen SPONSORIPAKETTI• logo tapahtumajulisteessa• mainos käsiohjelmassa 1/1 tai  äänimainonta tapahtumassa• standi/myyntipaikka jäähallilla• logo Tapparan Taitoluistelijoiden verkkosivuille vuodeksi julkaisu- päivämäärästä alkaen• 20 pääsylippua tapahtumaan

Julkaisuihin tuleva painokelpoinen mainosmateriaali sekä sopimuksen toimitus sähköisesti osoitteeseen: 
erja.naskali@tappara.fi, viestiaiheena: TAITOLUISTELU JULKAISU

Hinnat alv 0%, arvonlisäveroton toiminta, 
yleishyödyllinen yhteisö.

TAPPARAN TAITOLUISTELIJOIDEN
NÄYTÖKSET KAUDELLA 2016–2017

Joulunäytös
Tunnelmallinen joulunäytös esitetään 
joulukuussa 2016. Näytöksessä esiintyvät 
kaikki Tapparan taitoluistelijat. Näytöksen 
koreografia rakentuu jouluisen musiikin ja 
kilpailuohjelmien yhdistelmälle. Koko per-
heen joulunäytöksen yleisötavoite on 2.500 
katsojaa.

Kevätnäytös
Koko perheen jääsatu esitetään huhtikuussa 
2017. Näyttävä esitys rakennetaan vuosit-
tain eri sadun ympärille ja siinä esiintyvät 
kaikki Tapparan taitoluistelijat. Kevätnäytös 
päättää Tapparan taitoluistelijoiden luiste-
lukauden.  Kevätnäytös on varma yleisö-
suosikki, jonka yleisötavoite on noin 3.500 
katsojaa.

Yksinluistelun 
ja jäätanssin 
SM2017 -KILPAILUT 
16.–18.12.2016 TAMPEREELLA

www.tappara.fi/taitoluistelu

Tapparan Taitoluistelijat järjestää Yksinluistelun 
ja jäätanssin SM-kilpailut Tampereen jäähallissa 
joulukuussa. Kilpailun markkinointipaketeista voi 
kysyä lisää Marja Salmimaalta, marja.salmimaa@
gmail.com, p. 050 483 5823.

TUE LAADUKASTA HARRASTUSTOIMINTAA JA TAVOITTEELLISTA JUNIORIURHEILUA!


