
SOPIMUS MAINOSTILAN OSTAMISESTA

Kangasalan Kisa ry / Kisa-Eagles Jääkiekkojaosto

Tällä sopimuksella olemme sopineet Kangasalan Kisa-Eaglesin jääkiekkojoukkueen tukemisesta 
mainostilan ostolla seuraavasti.

Kisa-Eagles joukkue _____________________________________________________________________

Mainoksen myyneen pelaajan nimi _________________________________________________________

Yritys __________________________________________________________________________________

Yrityksen yhteyshenkilö __________________________________________________________________

MAINOSVAIHTOEHDOT

❏ Mainosbanneri seuran kotisivuille 300 €

❏ Mainosbanneri joukkueen sivulle  ______ €

❏ Seinäkalenterimainos kalenterin keskiosaan 500 €

❏ Seinäkalenterimainos kalenterin yläosaan 100 €

❏ Seinäkalenterimainos kalenterin alaosaan 300 €

❏ Pelipaitamainos, selkä tai etuosa (mainostaja
 toimittaa valmiit mainokset)  _______€

❏ Pelipaitamainos, selkä tai etuosa
 (mainostaja ei toimita mainosta)  ______ €

❏ Pelipaitamainos hihaan (mainostaja toimittaa
 valmiit mainokset)  ______ €

❏ Pelipaitamainos hihaan (mainostaja ei toimita
 mainosta)  ______ €

❏ Sukkamainos ______ €

❏ Kypärätarra (mainostaja  toimittaa valmiit
 mainokset)  _______ €

❏ Kypärätarra (mainostaja ei toimita mainosta)    
 _______ €

❏ Mainos joukkueen toppapukuun     
 _______ €

❏ Vastikkeeton mainos (ei näkyvää mainosta)   
 ______ €

❏ Turnausjulkaisu 1/1 sivun mainos ______ €

❏ Turnausjulkaisu 1/2 sivun mainos ______ €

❏ Turnausjulkaisu 1/4 sivun mainos ______ €

❏ Mainoskuulutus ottelussa erien alussa tai   
 maalin syntyessä ______ €

❏ Mainosbanneri joukkueen           
 mobiilisovellukseen ______ €

❏ Mainoskampanja joukkueen     
 mobiilisovelluksessa ______ €         

❏ Muu _______________________, ______ €

 Summa yhteensä  ___________ € 

Kangasalan Kisa ry.
Kisa-Eagles /Jääkiekkojaosto
www.kisaeagles.kangasalankisa.fi

Pankki 
OP Kangasala
FI71 5104 0040 0161 50

Y-tunnus
0147904-1



Kangasalan Kisa ry / Kisa-Eagles Jääkiekkojaosto

Laskutustiedot 
Summa laskutetaan yritykseltä erikseen ALV 0%  
(Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta ALV 4-5 §)
 
Ensisijaisena laskun toimituskanavana käytämme verkkolaskua. Toissijainen laskun toimituskanava on 
sähköposti.  

Maksuehto:   7 päivää netto 
 
Yrityksen Y-tunnus:   _________________________________________________________
  
Laskutuksen yhteyshenkilö:   _________________________________________________________
  
OVT tunnus/
verkko-laskuoperaattori:   _________________________________________________________
  
Verkkolaskuosoite:   _________________________________________________________
  
Email:   _________________________________________________________
  
Postiosoite:   _________________________________________________________ 

Paikka ja aika  ___________________________   _____ / _____  20_______

_________________________________________           _________________________________________
                                mainostilan myyjä                                                                       yhteistyökumppani

Kangasalan kisa ry/ Kisa-Eagles jääkiekkojaosto kiittää yhteistyöstä!

Kangasalan Kisa ry.
Kisa-Eagles /Jääkiekkojaosto
www.kisaeagles.kangasalankisa.fi

Pankki 
OP Kangasala
FI71 5104 0040 0161 50

Y-tunnus
0147904-1
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