JS HERCULESIN
YRITYSVERKOSTO HERKUSTO

Lisää asiakkuuksia, kumppanuuksia ja liikevaihtoa
”MUCHO HERCUSTO!”

KUMPPANUUSPAKETIT

HERKUSTOSSA ON VOIMAA!
Jokaisella Herkustoon mukaan tulevalla yrityksellä on mahdollisuus edistää omaa liiketoimintaansa
ilmaisten verkottumistapahtumien kautta. Herculesin, Ajax-Sarkkirannan, Haukiputaan Pallon ja
Tervarit Junioreiden yhteisössä on noin 2 500 jalkapalloperhettä, jotka tavoitamme sisäisellä
viestinnällämme. Perheet lähipiireineen huomioiden puhutaan jo yli 46 000 ihmisen saavuttamisesta.
Tarjoamme Herkuston perustoiminnan (tapahtumat, verkostoituminen, www-sivut) lisäksi muille
Herkuston yrityksille, seurayhteisön jäsenille ja lähipiirille suunnattua näkyvyyttä seuraavanlaisilla
paketeilla.
NÄKYVYYSVAIHTOEHDOT JA HINNAT
Paketti

Hinta

Kuvaus

0€

Pääsy kuukausittaisiin tapahtumiin, logo ja yritysesittely www-sivuilla. Pääsy Solved
-yhteistyöalustalle.

Taso 1

250 €

Pieni mainos (1/8 osa A4) x 2 ”Tää on Herkkua!” -lehdessä, alustus 1 tapahtumassa
muille Herkuston jäsenille

Taso 2

500 €

Pieni mainos (1/8 osa A4) x 6 ”Tää on Herkkua! -lehdessä, alustus 1 tapahtumassa
muille Herkuston jäsenille. Yksi lyhyt sponsoroitu juttu HerkkuVerkossa

Taso 3

1 000 €

Keskikokoinen mainos (1/4 osa A4) ”Tää on Herkkua!” –lehdessä x 6. Yksi
sponsoroitu isompi juttu samassa julkaisussa.

Taso 4

2 500 €

Iso mainos (1/2 osa A4) x 6 ”Tää on Herkkua!” -lehdessä . Yhden Herkusto tapahtuman pääkumppani ja isäntä. Sponsoroitu juttu ”Tää on Herkkua!” –lehdessä
+ markkinavideo yrityksestä.

Taso 5

5 000 €

Herkuston ja Herculesin edustusjoukkueen pääyhteistyökumppani. Räätälöity
näkyvyys Herkuston ja edustusjoukkueen kaikissa tapahtumissa ja viestinnässä.

Perusjäsenyys

Hintoihin lisätään alv 24 %. Maksu koskee 6 kk ajan toimintaa.

VÄHINTÄÄN KERRAN KUUSSA KOHAHTAA!
Yhteisiä Herkusto -tapaamisia järjestetään kerran kuukaudessa. Lisäksi mahdolliset syntyvät
kehitystyöryhmät voivat kokoontua erikseen. Samoin ”Tää on Herkkua!” kilahtaa kerran kuukaudessa
Herkuston yritysten sekä seurayhteisön pelaajien tai heidän huoltajiensa sähköpostiin ja jatkossa
myös treenireppuun. ”Tää on Herkkua!” on lyhyt julkaisu, joka sisältää juttuja yhteisöstä,
jalkapallosta, tapahtumista ja pisneksestä.

SOLVED -YHTEISTYÖALUSTA
Herkusto käyttää kumppaninsa Solved Oy:n kehittämää alustaa uusien liiketoimintaideoiden ja
tuotteiden kehittämiseksi. Alustalle määritellään eri aihepiireistä mielenkiintoisia kokonaisuuksia,
joilla Herkuston jäsenyritykset kokevat olevan mahdollisuuksia ja kysyntää. Solvedin alustalla
kohtaavat asiantuntijat ja asiakkaat. Tutustu Solved:n alustaan osoitteessa: www.solved.fi.

Jäikö kysyttävää tai jotain epäselvää? Ota yhteyttä Herculesin yhteisöpäällikköön Timo Perälään, jos
jokin asia jäi kaivertamaan mieltä (timo.perala@jshercules.com, puh. 040-7060415).

Mucho Herkusto! #Herkusto

