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Yhteistyöehdotus 2022 - 2025



Yhteistyö Helsinki Ski Club

Slalom Seura (perustettu 1941) ja Espoo Slalom (perustettu 1984) yhdistivät voimansa syksyllä 2016. 
Tuloksena ”Helsinki Ski Club” joka on Suomen toiseksi suurin alppihiihtoseura.

Vaalimme molempien seurojen historiaa tuomalla niitä esille sekä juniori- että masters toiminnassa

Seurassa on yli 300 jäsentä. Helsingistä, Espoosta, Vihdistä, Turusta, Kirkkonummelta

Kotirinteemme on Vihti Ski Center

Aktiivinen 8 henkinen hallitus jonka alaisuudessa yksi kokoaikainen päävalmentaja. 
Lisäksi yli 10 tuntipalkallista valmentajaa eri ikäluokille



Yhteistyö Helsinki Ski Club

Helsinki Ski Club on urheiluseura, joka

• tekee pitkäjänteistä nuorisotyötä

• tarjoaa jäsenilleen erinomaista kansallisen seuratason alppihiihtovalmennusta

• tarjoaa positiivista seuratoimintaa alppilajin parissa nuorille ja aikuisille

• järjestää kansallisia kilpailuja

• tekee työtä alppihiihdon edistämiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi
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Seuramme laskijanpolku



Yhteistyö Ramirent x Helsinki Ski Club
Helsinki Ski Club on aktiivinen markkinointiviestinnässään. Meillä on alla olevat kanavat käytössä. Jokaisella on oma
visio ja strategia.

Alla olevat viestintäkanavat muodostavat yhdessä Suomen ylivoimaisesti suurimman alppiyhteisön joka on 
Ramirentin hyödynnettävissä
omat mediat 1- 4

1. Kotirinteemma Vihti Ski Center
2. Vuosittainen SkiExpo
3. Vuosittainen 87° -lehti
4. helsinkiskiclub.fi

lainattu media 5 - 9 
facebook.com/helsinkiskiclub
facebook.com/groups/alppikamaporssi/
Instagram.com/helsinkiskiclub
Youtube.com/helsinkiskiclub
Linkedin.com/company/helsinkiskiclub



1. Kotirinteemme Vihti Ski Center

Helsinki Ski Clubin kotirinne on VIHTI SKI CENTER

Suomessa ei ole alppeja, mutta Vihti Ski Center tarjoaa monipuolisen rinnevalikoiman Etelä-Suomen olosuhteissa.
Vihdin rinteiltä on noussut alppihiihdon maailmaan eliittiin mm. Sami Uotila, Nella Korpio, Jens Henttinen.

Hyvä sijainti Lohjanharjun pohjoisrinteellä, on riittävä muuttamaan kaupungin loskan lumeksi. 
Usein kaupunki on lumeton, mutta Vihdissä lasketellaan. 
Vihti sijaitsee riittävän lähellä myös iltamäeksi, vain 45 km Helsingistä Turun moottoritietä.

http://www.vihtiski.fi/


2. Vuosittainen SkiExpo

Helsinki Ski Club otti järjestettäväkseen legendaarisen SKIEXPO eli perinteisen alppihiihdon messutapahtuman 
29 lokakuuta 2022. Tapahtuma järjestettiin yhden päivän markkinointitapahtumana. Ja millä tyylillä!

SkiExpoa järjestettiin vuodesta 1978 aina vuoteen 2019.

Tämä ensimmäinen kokeilutapahtuma oli kokonaan uudessa paikassa eli Pohjoismaiden isoimmassa 
kauppakeskuksessa Mall of Triplassa. Meillä oli kaikenkaikkiaan 16 näytteilleasettajaa ja +5000 kävijää

Järjestämme tapahtuman varmasti syksyllä 2023



3. Vuosittainen 87° -lehtemme

87° -lehti
Helsinki Ski Club julkaisee vuosittain marraskuun alussa ilmestyvää laadukasta 48 -sivuista lehteä nimeltä: 87°. 
Nimi tulee alppihiihtosuksien yleisimmästä kanttikulmasta . Printtilehden painosmäärä on 4 000 kpl jonka 
lisäksi lehdestä tulee digitaalinen versio helsinkiskiclub.fi saitille & someen. Digilehdessä mainokset ovat klikattavia

Valtakunnallisen EDGE -nimisen lehden mukana pussitettuna ja kohdennettuna eteläiseen Suomeen. 
Lisenssilaskijoille ja lehden tilaajille 87° -lehti tulee suoraan kotiin. Kauden aikana lehteä jaetaan
Yhteistyösopimuksiemme mukaisesti sekä Vihti Skissä että Levillä.



4. Verkkosivustomme helsinkiskiclub.fi

www.helsinkiskiclub.fi pitää sisällään kaiken tarvittavan informaation sekä seuran jäsenistölle että 
satunnaisille vierailijoille. Unohtamatta meidän järjestämien avoimien kilpailujen infoja

Sivuilta löytyy kaikki tieto seuramme jäsenistön harjoitusajoista, hinnoittelusta, valmennuksesta

Sivumme tavoittaa talvikauden aikana keskimäärin 2 000 eri kävijää per kuukausi (lähde: Wix.com 2021-22)

http://www.helsinkiskiclub.fi/


5 – 9. Meidän sosiaalisen median kanavat

Youtube.com/helsinkiskiclub
Suomen kattavin yli 1 200 videon arkisto menneiltä kausilta eri laskijoista. Tällä 

hetkellä 94 ihmistä tilaajina

Facebook.com/helsinkiskiclub
1 189 seuraajaa, miehiä 58% & naisia 42% (suurin kohderyhmä 45-54 v.)

@alppivarusteidenkamapörssi
12 245 jäsentä joista noin 7 000 of aktiivisista viikottaista käyttäjää

Talvikaudella (21-22 & 22-23) keskimäärin yli 3 000 aktiista jäsentä / joka päivä

Instagram.com/helsinkiskiclub
1 251 seuraajaa, miehiä 55% & naisia 45% (suurin 45+ v. / 2. suurin 18 – 34v. 28%)

WA @helsinkiskiclub
Tavoitat kaikki seuramme jäsenet tämän sisäisen kanavan kautta

Linkendin.com/helsinkiskiclub
Meidän oma suora b-to-b kanava



Yhteistyö 
Helsinki Ski Club

Tarjoamme Ramirentille

Pääyhteistyökumppanuutta, kts 
seuraavilta sivuilta ajatuksiamme

Saatte meidän kautta kiinni
ainutlaatuisen B to B ja B to C 
kohderyhmän

Keskustellaan näistä lisää!
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1. Pääyhteistyökumppanuus Helsinki Ski Clubin kanssa

Seuraavat näkyvyys- ja toiminnallisuuselementit sisältyvät hintaan,

1.1. Mainostaulu Vihti Ski Centerissä talvikaudella
Päähissilinjan vasemmalla puolella Helsinki Ski Clubin maalitornissa. Mainostaulun koko noin 3 x 3 metriä
Nettokontakteja kauden aikana yli 200 000
Ramirent toimittaa mainostaulun omalla kustannuksellaan

1.2. Logo kaikkien juniorilaskijoiden kypärissä
Suunnitellaan yhdessä erikseen
Ramirent toimittaa tarramateriaalit omalla kustannuksellaan
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1.3. Toiminnallinen logonäkyvyys helsinkiskiclub.fi

Sivulla 250 x 250 pix yksinkertainen aktivoivapainike linkkeineen

Ramirent toimittaa nettimainoksen omalla kustannuksellaan

1.4. 87° -lehti

Vuosittain koko sivun mainos lehdessä. Katso lisää www.helsinkiskiclub.fi/87lehti

Ramirent toimittaa lehtimainoksen omalla kustannuksellaan

1.5. Tuote- ja äänimainontaa Vihti Ski Center

Helsinki Ski Club järjestää joka talvikausi kolme (3) erillistä kansallisen tason alppihiihtokilpailua 

1.5.1 Kilpailuviikonloppujen aikana Teillä kilpailualueella 20” äänimainos vähintään 10x per päivä

1.5.2. Iso promootioalue jossa Teillä mahdollisuus esitellä ja myydä tuotteita/palveluita



1.6. Vuosittainen SKIEXPO näkyvyys *

Vuosittainen näkyvyys Suomen suurimmassa alppihiihdon markkinointi/myyntitapahtumassa. Konsepti vielä 
avoimena ja sitä myöten hinnoittelu.

1.7. 87° -lehti
Yksi koko aukeaman advertoriaali. Advertoriaali on sisältä joka ei ole mainos. Sisältöä jossa kerrotaan tuotteista ja / tai 
palveluista. 
Lisäksi yhteistyöhön sisältyy (1) koko sivun mainos.

1.8. Sosiaalinen media
1.8.1 Seuran Facebook & Instagram julkaisut, jokaisessa julkaisussa #ramirent

1.8.2. Alppivarusteiden kamapörssi, joka kuukausi yksi kaupallinen uusi julkaisu / mainos
1.8.3. Kauden aikana 1-2 omaa erikseen kuvattua FB / IG postausta. Sisältö sovitaan erikseen
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1.9. Muut esille tulevat asiat esimerkiksi

1.9.1. Beach flag näkyvyys 1 - 3 kpl.  Näkyvyys viikkotreeneissä, kilpailuissa, leireillä ja treeneissä. Ramirent 
toimittaa omalla kustannuksellaan

1.9.2. Suksistrapit logopainatuksilla, suksisiklit jne. Ramirent toimittaa omalla kustannuksellaan

Tarjoamme Teille yhteistyösopimusta malli 1 vuosi x 2 vuotta(optio). Sisältäen kohdat: 1.1.-1.5., 1.7-1.9.  
SkiExpo yhteistyö vahvistetaan myöhemmin (kts. kohta 1.6.)

5 900 euroa / yksi kausi

Laskutus vuosittain kahdessa tasasuuruisessa erässä (syksy & kevät)



Yhteistyö Helsinki Ski Club

Yhteistyötarjouksemme on voimassa välimyyntiehdoin perjantaihin 27.1.2023 asti

Toivomme yhteistyöehdotuksemme johtavan yhteistyöhön.

Alppihiihtoterveisin,

Tomi Hakola

Helsinki Ski Club

040 535 2020

Tomi.hakola@icloud.com


