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Mediakortti ja ilmoitussopimus saimaanpursiseurat.fi -sivulle 
 

Saimaanpursiseurat.fi on Vuoksen vesistöalueen purjehdus- ja veneilyseurojen yhteinen 

www-sivusto. Sivuilla on infoa alueen matka-, kilpa- ja nuorisopurjehduksesta. Sivut ovat 

kaikkien alueen pursiseurojen yhteistä omaisuutta. Sivustoa uudistetaan syksyn 2021 aikana. 

Saimaan alueen pursiseurat hakevat tukijoita sivu-uudistuksen onnistumiseksi. 

 

 

Yritykset ja yhteisöt voivat tukea www-sivu-uudistusta myöntämällä hankkeelle rahallista tukea. 

Vastavuoroisesti sivusto tarjoaa pitkäaikaista ja Saimaan alueella kattavaa näkyvyyttä yritykselle, sen 

tuotteille tai palveluille. Sivustouudistuksen toteuttaa imatralainen Mainostoimisto Dominus. Sivustoa 

ylläpidetään talkootoimin. Sivut avataan loka-marraskuussa 2021. 

 

Verkkosivujen uudistus maksaa seuroille 2 418 euroa (sis. alv). Sivut uudistetaan WordPress-alustalle, 

vanha aineisto siirretään uudelle alustalle ja sivut sijoitetaan uudelle verkkopalvelimelle. Sivuston 

vuosittainen ylläpito, kk-maksu ja vuosittainen palvelinmaksu, kustantaa alueen seuroille yhteensä n. 

175 €. Tuki maksetaan suoraan Mainostoimisto Dominukselle – näin vältetään turhaa maksuliikennettä 

ja byrokratiaa. 

 

 

Uudistusta voi tukea kolmella eri tavalla: 

 

A) ”Kommodori-tason” tuki uusille sivuille: 1 000 € 

1 kpl, pääyhteistyökumppanille: laajin näkyvyys sivuilla 

• Tukijan mainos näkyy kaikilla verkkosivujen sivuilla sekä sivuston alareunassa päällimmäisenä 

”Yhteistyössä” -otsakkeen alla. 

• Tuki on kertaluonteinen. 

 

B) ”Pilotti-tason” tuki sivujen vuosittaisten kulujen kattamiseen: 175 € / vuosi  

1 kpl, kestokumppani: laaja näkyvyys sivuilla 

• Tukijan mainos näkyy kaikilla verkkosivujen sivuilla pääyhteiskumppanin mainoksen alapuolella 

sekä sivuston alareunassa toiseksi ylimpänä ja hieman pienempänä ”Yhteistyössä” -otsakkeen 

alla. 

• Sopimus tuesta voidaan tehdä esim. viiden vuoden ajalle (875 € / viisi vuotta). 

• Tuki on määräaikainen, jatkuva. 

 

C) ”Purseri-tason” tuki uusille sivuille: 140 €  

3 kpl, yhteistyökumppani, hyvä näkyvyys sivuston etusivulla 

• Tukijan mainos näkyy verkkosivujen etusivulla pääyhteistyö- ja kestokumppanien mainosten 

alapuolella, samoin sivuston alareunassa näiden alapuolella. 

• Tuki on kertaluonteinen. 
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Toimi näin: 

Täytä alla olevat kohdat ja palauta ilmoitussopimuksen tämä sivu (2/2) skannattuna 

osoitteeseen topiantti70.aikas@gmail.com tai ilmoita vastaavat tiedot sähköpostissa samaan 

osoitteeseen. Kiitos. 

 

 

Ilmoittaja: 

   

Yritys/yhteisö:  ___________________________________________________ 

Verkkolaskuoperaattori: ___________________________________________________ 

Operaattori:  ___________________________________________________ 

Välittäjätunnus:  ___________________________________________________ 

Sähköpostilasku: ___________________________________________________ 

Laskutusosoite:  ___________________________________________________ 

Postitoimipaikka: ___________________________________________________ 

Yhteyshenkilö:  ___________________________________________________ 

Yht.tiedot (puh/@): ___________________________________________________ 

Päiväys & kuittaus: ___________________________________________________ 

 

Haluamme tukea saimaanpursiseurat.fi -sivuston uudistusta mönsträytymällä: 

 

 Kommodori-tason pääyhteistyökumppaniksi: tuki 1 000 €, kertasuoritus (kertalaskutus). 

 Pilotti-tason kestokumppaniksi  kolmen /  viiden /  10 / ___ vuoden ajaksi: tuki 175 €/a  

(laskutetaan vuosittain). Valitse tai merkitse sopimamme ajanjakso tuen maksamiseksi. 

 Purseri-tason yhteistyökumppaniksi (3 mainospaikkaa sivustolla): tuki 140 €, kertasuoritus  

(kertalaskutus). 

 

 

Ilmoitusmateriaali (esim. *.jpg, *.gif, *.png, *.tif, *.pdf -muodossa) pyydetään toimittamaan 

osoitteeseen toimisto@dominus.fi aihetunnisteella ”saimaanpursiseurat”. 

 

 

saimaanpursiseurat.fi 

kiittää ja toivoo hyviä tuulia toimintaa tukeville kumppaneille! 


