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LAHTI.
KIEKKOKAUPUNKI.



PELICANS ON PÄIJÄT-HÄMEEN SUOSITUIN URHEILUSEURA,  
JOKA PELAA SUOMEN SUOSITUINTA URHEILULAJIA KOTIMAAN  
KATSOTUIMMASSA URHEILUSARJASSA. HYPPÄÄ KAUKALOON!
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50 300

350

Kokopäiväistä 
työntekijää

Osa-aikaista 
työntekijää

Muu työllistävä  
vaikutus, hlöä/peli 

Kiekko yhdistää ja työllistää Päijät-Hämeessä:

Liikevaihto

Maksetut palkat

Ostot paikallisilta
yrityksiltä

M€ 
/VUOSI
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/VUOSI

Hotelliyöpymistä 
Lahdessa / vuosi

Yleisötapahtumaa 
/ vuosi

Nuorisourheiluun
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000 € 
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SUPPORT YOUR LOCAL



KAUDELLA 2015–2016 PELICANSIN  
KUMPPANIVERKOSTOON KUULUI YLI 600 YRITYSTÄ.+600

YKKÖSKETJU JÄÄLLÄ



VERKOSTOIDU  
Päijät-Hämeen johtavien yritysten edus-
tajat käyvät säännöllisesti Pelicans-otte-
luissa. Yrityskumppaneille järjestetään 
tiloja ja tilaisuuksia verkostoitumiseen.

PALKITSE  
Ilta kiekko-ottelussa on suosittu tapa 
palkita ja huomioida henkilökuntaa.  
Pelicans tarjoaa myös erilaisia hengen- 

nostatus- ja inspiroitumistapah- 
tumia sekä hyvinvointipalveluja.  
Miltä kuulostaisi henkilökunnan  
keskinäinen peli Isku Areenan jäällä?

NÄY PAIKALLISESTI  
Yrityksen päijät-hämäläisyyttä ei osoita 
mikään niin hyvin kuin kuuluminen Pelican-
sin kumppaniverkostoon. Kuka pitää  
maakunnan puolta jos emme me itse?

Pelicansin yritystukijat ovat joukkueen peruspilareita, jotka 
mahdollistavat Päijät-Hämeen parhaan urheiluviihteen. Pelicans lupaa 
yrityskumppaneilleen näkyvyyttä, verkostoitumista, suoran yhteyden 
joukkueeseen sekä tiivistä yhteistyötä jäähallilla ja sen ulkopuolella.

Pelicans Areenalla 
tehdään bisnestä! 
Verkostoidu, neuvottele 
ja tee kauppaa alueen 
yritysten edustajien 
kanssa.



ISKU AREENA –   
TUTTU TV:STÄ

1

3

2



Mainospaikka Hinta

Laitamainokset alk. 1 500 €/m

Pleksimainos alk. 5 000 €/kpl

Jäämainos alk. 8 000 €/kpl

Pelicans-pelejä 
näytetään kaudessa 
600 televisiotuntia.
Kauden aikana 
29–60 milj. 
katsomiskertaa.

Mainospaikka Hinta

Led-taulu, iso alk. 5 550 €/kausi

Klubikatsomon seinämainos alk. 2 500 €/kpl

Peliasun mainospaikat alk. 2 000 €
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LAPA JÄÄHÄN JA 
LOGO LEHTEEN
Kiekkouutiset ovat suosittua sisältöä lehdissä ja uutissivustoilla.  
Urheilukuvissa haetaan usein vauhdikasta ja tiivistunnelmaista pelitilannetta,  
samalla peliasun mainospaikat saavat erinomaista medianäkyvyyttä. 



Pelipaidan mainospaikat

PAIDAN ETUOSA
Hartiat vasen ja oikea, ......................15x4 cm
Rinta oikea/vasen ............................ 17x12 cm
Hiha oikea/vasen ............................. 22x6 cm
Kummimainos hiha oikea/vasen ....22x6 cm
Rinta logon ylä-/alapuoli ................ 40x6 cm
Vatsa logon alapuoli ........................32x5 cm
Helma ..................................................35x6 cm

PAIDAN TAKAOSA
Hartiat vasen ja oikea ..... 18x4 cm
Niska .................................... 11x5 cm
Yläselkä ............................. 30x6 cm
Alaselkä ............................ 32x8 cm
Helma ................................ 32x8 cm

Pelicansien urheilumedianäkyvyys

Lehtikuvia yhteensä

335
Kuvalliset koosteet 
ess.fissä joka pelistä



Kuvia kaikissa  
Suomen päivälehdissä 
ja iltapäivälehdissä


Yli 255 kuvallista  
juttua maan  
pääuutissivustolla

255
Kuvien yhteen- 
laskettu pinta-ala

m265

000
Verkkolukijaa

180
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Mainospaikka Hinta

Mediakuutio

   Kiinteä mainospaikka alk. 12 000 €

   Videospotti alk. 3 000 €/kausi

Valomainokset alk. 2 500 €/kpl

Kattomainos alk. 3 800 €/kpl

Nimikkokatsomo alk. 4 000 €/kausi

Vaikka lätkätuomarit saattavat 
joskus vaikuttaa näkö-
rajoitteisilta, Pelicans-faneilla 
on tarkat silmät. Isku Areenan 
Mediakuutiossa tai hallin 
mainospaikoilla tuhannet katsojat 
huomaavat yrityksesi viestin.

KOTIPESÄN  
PARHAAT PAIKAT

Yhteensä 50 
yleisötapahtumaa  
ja 200 000 
kävijää kaudessa.
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YLIVOIMAPELIÄ  
SOMEN PUOLELLA



Pelicans liitää myös 
sosiaalisen median 
puolella. Facebookia, 
Twitteriä ja Instagramia 
myllytetään jatkuvasti 
omalla sisällöntuotannolla 
ja pelikuviot ovat 
tuottaneet tulosta.
Aktiivinen somefanilauma 
on myös Pelicansin 
tukijoiden tavoitettavissa. 
Some-toimenpiteet 
suunnitellaan ja 
hinnoitellaan erikseen.

Pussinokkien  
kannattajaprofiili

Pelicansien seuraajamäärät   
sosiaalisessa mediassa (9/2016)

Facebook  

24 200
Twitter  

10 200
Instagram 

7 000
Lähde: Sport Business School of Finland ja ESS.fi.







Yrittäjiä/johtajia 

13 %
 

Opiskelijoita 

17 %

Miehiä 

76 %
Naisia 

24 %
Työntekijöitä 

35 %
Toimihenkilöitä 

21 %

Facebookissa julkaisumme tavoittaa 
keskimäärin ihmistä joka kerta
(parhaimmilaan 120 000 ihmistä). 

Verkkosivuilla käy  
vuosittain eri kävijää

40 000
300 000



PÄIJÄT-HÄMEEN 
SUURIN AREENA



Isku Areena sijaitsee logistisesti 
erinomaisella paikalla kävelymatkan 
päässä Lahden keskustasta sekä 
matkakeskuksesta. Areenalle 
on helppo saapua myös autolla 
ja sen edustalla on yksi Lahden 

Neljän erillisen ravintolan kokonaisuus sisällytettynä 
5 600 henkilön kokonaiskapasiteetilla varustettuun 
Areenaan tarjoaa Lahden monipuolisimmat puitteet 
erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen.

suurimmista parkkialueista. Hallin 
ravintolapalveluista vastaa Pelicans 
Ravintolat, joka loihtii herkulliset 
catering-tarjoilut kaiken kokoisiin 
tilaisuuksiin.

In Lahti, you 
can tell that people 

love ice hockey and the 
Pelicans. Professional staff 
and excellent service made 
my visit to Lahti enjoyable.

Igor Larionov, 
player agent



TARPEISIISI TAIPUVA 
TAPAHTUMATALO
Isku Areena on monipuolinen tilakokonaisuus, josta löytyy sopiva tila isoon  
tai pieneen tarpeeseen. Tilavassa ja valoisassa aulassa on mahdollista  
järjestää tyylikäs cocktail-tilaisuus tai vauhdikas keikkailta.



KLUBIRAVINTOLA
250-paikkainen Isku Areenan Klubi 
tarjoilee otteluiden ohella Klubi-li-
pun ostaneille mahdollisuuden her-
kulliseen illalliseen, viihtyisän tilan 
viettää otteluiltaa baaritiskeineen 
sekä tyylikkään sporttibaarimaisella 
tunnelmallaan. 

Klubi on yksi Lahden näyttävimpiä ja 
viihdyttävimpiä illanviettopaikkoja. 
Otteluiltoina Klubista muovautuu 

RAVINTOLA LÄMÄRI
Lämäri tarjoilee maukasta kotiruo-
kalounasta joka arkipäivä klo 10:30–
14:00. Lisäksi ravintola palvelee 
otteluiltoina ja taipuu myös yksityisti-
laisuuksiin aina 200 henkilöön asti.

ylivertainen kohtauspaikka, jossa 
spekulointeja ja jälkipelejä johtavat 
Suomen eturivin kiekkoasiantunti-
jat sekä tunnetut lahtelaiset. Viikon-
loppupeleissä viihtyvyyden takaavat 
asiantuntijoiden ohella ottelun jäl-
keiset huippuesiintyjät. 

Isku Areenan alatasanteella sijait-
seva Klubi -ravintola palvelee asi-
akkaitaan otteluiltoina aina yömyö-
hään. 250 henkeä vetävä tyylikäs 

PELICANS AULA
Pelicans Aula palvelee baaritiskei-
neen ja tunnelmallisella tilallaan 
jääkiekko-ottelun aikana katsojia 
niin ennen ottelu kuin erätaukojen-
kin aikana. Pelicans Aulaa voidaan 
käyttää helposti pienempiin konsert-
teihin tai isompiin yksityistilaisuuk-
siin. Tilassa mahdollisuus järjestää 
tapahtumia aina 500 henkilöön asti.

Klubiravintola on vuokrattavissa  
myös yksityiskäyttöön.

• Buffet-ruokailu
• Paikka Klubi-katsomosta
• Oma baari Klubi-lipun ostaneille

KLUBIPAKETTI 

55 € /HLÖ 
(+ALV.)





PÄIVÄ BOKSISSA  
EI OLE PENALTTI

Thank 
you for the great 

service we received at 
the game on January 3rd  

in Lahti. The professionalism of 
your staff went above and beyond 
what we expected!  I hope we have 

the opportunity to do it again at  
future events.

Paul Fenton
Assistant General Manager

Nashville Predators



Isku Areenan aitioissa nautit yksityi-
sestä ylellisyydestä. Ensiluokkaiset 
aitiot tekevät vaikutuksen tyylikkyy-
dellään ja niiden monipuolisesta vali-
koimasta löytyy vaihtoehtoja erikokoi-
sten ryhmien erilaisiin tarpeisiin. 

Pienimmät aitiot ovat sopivia enin-
tään 15 hengelle, suurimpiin aitioi-
hin mahtuu jopa 40 henkeä. Kaikissa 
aitioissa sekä aitiokatsomoissa on 
A-oikeudet ja jääkaappi perusjuoma-
valikoimalla. Aitioihin on mahdollista 
tilata Pelicans Ravintoloiden valmis-

tama korkeatasoinen ruokailuelämys 
buffetista, jota voit täydentää ateria-
kokonaisuuteesi räätälöidyillä viinipa-
ketilla.

PELICANS-OTTELUPAKETEISSA  
AITIOVUOKRAAN SISÄLTYY:
• Oma sisäänkäynti ja  

hospitality-palvelut
• Aitioisännälle parkkimahdollisuus
• Otteluveikkaus ja aitiovieraslahja
• Mahdollisuus tilata Pelicansin 

edustajan vierailu aitioon
• Aitio käytössänne 1,5 h ennen 

peliä ja 1 h pelin jälkeen
• Jonoton jatkopaikka Lahden 

keskustassa
• Myös mahdollisuus All Inclusive- 

iltaan joka on räätälöity omien 
tarpeidenne ja mieltymystenne 
mukaan

AITIOIDEN OTTELUPAKETIT  

ALK. 61,50 € /HLÖ  
(+ALV.)  MIN. 10 HENKILÖÄ.
 

PÄIVÄ BOKSISSA  
EI OLE PENALTTI



JÄÄTÄVÄN  
HYVÄ LOUNGE



JÄÄTÄVÄN  
HYVÄ LOUNGE

Tunnelmallinen Lounge 
sisältää 90 asiakaspaikkaa, 
jotka kutsuvat viihtymään 
urheilun, hyvän ruuan ja 
juoman parissa. Pelicans 
Lounge tuo ottelu-
tapahtumaan luksusta ja 
tekee illasta ainutlaatuisen.  

LOUNGEPAKETTI 

65 € /HLÖ 
(+ALV.)

Lounge-vieraat pääsevät seuraa-
maan ottelua ravintolaa lähellä ole-
vasta päätykatsomosta. Peliä ja haas-
tatteluja voi seurata myös ravintolan 
televisioista. Lounge aukeaa arkisin 
1 h ennen ottelua ja lauantaisin 1,5 h 
ennen ottelua.

LOUNGEPAKETIN HINTAAN SISÄLTYY:
• Ottelulippu
• Oma pöytä Pelicans Loungessa
• Oma jonoton sisäänkäynti
• Isku Areenan paras ruoka tarjoil-

tuna buffetista
• Ateriakokonaisuuksiin räätälöidyt 

viinipaketit
• Lounge Hospitality-palvelut ja 

pöytiintarjoilu
• Jonoton jatkopaikka Lahden 

keskustassa



VALITSE  
PELICANS- 

TASOSI
Näy ja kuulu  

Päijät-Hämeen  
kattavammissa  

yritysverkostossa.



TIMANTTIKUMPPANUUS
• Pääyhteistyö-tason kumppanuus
• Panostus vähintään 50 000€
• Esimerkki-paketti:

 – Jäämainos koko kaudeksi 12 000€
 – Iso kausilehtimainos  1 800€
 – Mediakuution iso mainospaikka kaudeksi 14 000€
 – Yritystilaisuus (esim. pikkujoulut) n. 150 hengelle 
tarjoiluineen Isku Areenan faniaulassa 25 000€

KULTAKUMPPANUUS
• Pääyhteistyö-tason kumppanuus
• Panostus vähintään 25 000€
• Esimerkki-paketti

 – Mediakuutiospotti pelikatkoille kaudeksi - 8 000€
 – Laitamainos kaudeksi TV-puoli 4m x 1m – 10 000€
 – 2 x kummipelaajaa – 4 000€
 – Iso otteluisännyys – 2000€ 
 
 

HOPEAKUMPPANUUS
• Panostus vähintään 12 000€
• Esimerkkipaketti

 – Logo-näkyvyys Facebookissa (otteluennakot &  
tulokset kaikista kotiotteluista) – 10 000€
 – Kaksi kausikorttia 1 000€
 – Kummipelaaja kaudeksi  2 000€

 
 

PRONSSIKUMPPANUUS
• Panostus vähintään 2 000€

 – Sisältömarkkinointi video, kaikkine jakeluineen – 1500€
 – Aitio henkilökunnalle tai yritysvieraille – 1 000€

Pelicansin yhteistyökumppanina pääset osaksi Päijät-Hämeen kattavinta yritysverkostoa. Uniikki kumppaniverkosto 
kattaa jopa 2500 päijäthämäläistä yritystä ja yrittäjää. Näkyvyyden lisäksi Pelicans tarjoaa kumppaneilleen ympäri 
vuoden lukuisia verkostoitumismahdollisuuksia. Isku Areenalla pelattavien jääkiekko-otteluiden ohella Pelicans 
järjestää kumppaneilleen muun muassa vieraspelimatkoja, yritysiltoja sekä jokavuotisen Pelicans Golf -tapahtuman. 
Lähde osaksi Pelicans-perhettä ja olet mukana päijäthämäläisen yritysmaailman ytimessä.



Aloitimme yhteistyön 
Pelicansin kanssa viime 
syksynä ja olemme yksi 

pääyhteistyökumppaneista.  
Me hoidamme koko hallin siivouksen 
tapahtumia ennen, niiden aikana 
ja jälkeen. Pelicansin puolelta 
olemme saaneet näkyvyyttä monin 
eri tavoin. Ottelutapahtumissa on  
muun muassa ollut tällä kaudella 
meidän nimeä kantava laukaisupiste 
ja esimerkiksi Stigin konserttia 
ennen meille tarjottiin mahdollisuus 

lippukampanjaan, jonka avulla 
tavoitimme Facebookissa kahden 
viikon aikana 52 000 ihmistä, mikä 
oli älyttömän kova juttu. Ykkösjuttu 
meille kuitenkin on ollut, että 
pääsimme mukaan tähän aktiiviseen 
verkostoon ja olemme sitä kautta 
saaneet jo uusia asiakkuuksia. 
Koemme, että brändinä Pelicans ja 
sen sisällä oleva henkilökunta ovat 
hyvin lähellä arvoiltaan sitä, mitä 
mekin haluamme olla, eli kilpailullisia 
ja energisiä.

JUHA KALLIOINEN
Lisäpalvelu Lahti Oy

KESTÄVÄÄ 
KUMPPANUUTTA



DNA on perustettu 2001 
ja siitä asti olemme myös 
tehneet yhteistyötä 

Pelicansin kanssa. Päijät-Hämeen 
alueella tämä on meidän isoin 
yhteistyökuviomme. Pitkä yhteistyö 
pitää sisällään monia erilaisia malleja. 
Meillä on ollut aina vaihteleva 
määrä kausikortteja, joilla olemme 
tuoneet yrityskumppaneitamme 
peleihin. Sen lisäksi meillä on ollut 
esimerkiksi aamiaistilaisuuksia, 
otteluisännyyksiä, yritystilaisuuksia, 
joissa on ollut pelaajia mukana 
tai olemme käyneet pelaamassa 

kiekko liigapelaajia vastaan sekä 
viime vuosina suurena juttuna 
DNA Business Challenge. DBC:ssä 
lähdettiin tekemään täysin uudenlaista 
hommaa hyväntekeväisyysteemalla, 
mistä tuli aivan huippu juttu. Siinä tuli 
konkreettisesti esille tämä Pelicansin 
notkeus, nopeus ja rohkeus. DNA:n 
arvot ovat mutkaton, nopea ja 
rohkea, niin oikeastaan nämä samat 
arvot pätevät myös Pelicansiin. 
Organisaatioistamme löytyy 
muutenkin paljon yhtäläisyyksiä, minkä 
vuoksi yhteistyö on mielenkiintoista, 
mutkatonta ja toimivaa.

Olemme tehneet yhteistyötä 
lahtelaisen kiekkoilun 
lippulaivan kanssa 

yhtäjaksoisesti vuodesta -75 eli 
Pelicansin kanssa yhteistyö on 
jatkunut sen alkuajoista lähtien. 
Meille suurin asia on ollut saamamme 
paikallinen näkyvyys, mutta toinen 
iso pointti on se, että olemme 

kaupallisella alalla ja tarvitsemme 
aina jonkun puheenaiheen, niin mikä 
onkaan sen parempi kuin puhua 
jääkiekosta. Siitä riittää täällä aina 
puhuttavaa. Yhteistyö Pelicansin 
kanssa on ollut erittäin avointa ja 
toimivaa. Konttoriin on voinut aina 
soittaa, oli mitä vain kysyttävää. 

HARRI SJÖGREN
DNA Oy

AKI SIHVONEN
Hallintojohtaja

Liukkosen Pultti Oy



HINNASTO
Laitamainokset

TV-puoli 2.500 €/m

Pääkatsomo 1.500 €/m

Laitamainospari 3.500 €/m

Pleksimainos

Pääty + reuna (n. 40–45 m) 7.000 €/kpl

Klubikatsomo (n. 30 m) 5.000 €/kpl

Nimikkokatsomo

Nimikkokatsomo on pääkatso-
mon katsomot A1–A5. Nimikko- 
katsomoon kuuluu kyseisen 
katsomon porrasteippaukset ja 
valomainos sekä katsomon ulko-
puolelle tuleva mainostaulu.

4.000 €

Valomainokset

Klubikatsomo 3980 x 680 mm 3.000 €/kpl

Ravintolapääty 3000 x 500 mm 2.700 €/kpl

Klubikatsomon seinämainos  
2,7 x 0,5 m

2.500 €/kpl

Kattomainokset

Kaksipuoleinen 3,5 x 1,2 m 3.800 €/kpl

Mediakuutio

Kiinteä mainospaikka 2,2 x 0,6 m 12.000 €

Kiinteä mainospaikka 3,24 x 0,6 m 14.000 €

Asiakkaan oma spotti mediakuutiossa  
12 s. (1 krt/erä)

Erätauoilla  
Pelikatkoilla ottelun aikana

4.000 €/kausi 
8.000 €/kausi 
4.500 €/
syksy 
4.500 €/
kevät

Ottelukohtainen näkyvyys 500 €/ottelu

Kaikkiin hintoihin lisätään 24 % alv.

Jäämainokset

Paikat 1–4  
Koko max. 2 x 4,8 m tai 2 x 5,6 m

12.000 €/kpl

Paikat 5-6  
koko max. halk. 7 m tai 2 x 7 m

15.000 €/kpl

Paikat 7-11  
koko max. halk. 9 m

15.000 €/kpl

Paikat 12-15  
Koko max. 2 x 5,6–6,4 m/ 
halk. 4–4,4 m

10.000 €/kpl

Paikat 16-17, 22-23  
Koko max. 3.2 x 7.5 m

8.000 €/kpl, 
14.000 €/pari

Paikat 18-19  
Koko max. 1 x 4 m

8.000 €/kpl

Paikat 24-25 
Koko max. 1,65 x 0,58 m

10.000 €/2 kpl

Suoramainosjakelu
Ovijakelu 500 €/ottelu

Penkkijakelu 600 €/ottelu



Yritysottelu ......................................................... 3.000 €
Kummipelaaja ............................................. alk. 2.000 €
Otteluisännyys ................................................... 2.500 € 

Iso otteluisännyys ..............................................4.000 €

Sisältömarkkinointivideo by Pelicans ......  alk. 3 000 € 
 Haluaisitko juuri Teidän yrityksenne näköisen mai-
noksen käyttäen hyväksi Pelicansin brändiä ja 
hahmoja? Räätälöimme kumppanin toiveiden 
mukaan käsikirjoitetun tarinan, jonka muutamme 
viraalivideoksi Pelicansin ja kumppanin sosiaaliseen 
mediaan. Ehdota ideaa tai kysy tarjousta!

Sisältömarkkinointiartikkeli by Pelicans .... alk. 1 000 €
Pelicansin pelaajat Teidän yrityksen aamupalave-
rissa? Miten maalivahtikaksikko selviytyi Ahokanto 
arjen jokapäiväisestä rutiineista? Pyydä tarjous ja 
rakennamme yhdessä mielenkiintoista ja kaupallista 
sisältöä luomaan brändinäkyvyyttä.

Sosiaalisen median näkyvyys ............ alk. 500 €/ottelu
Saat yrityksellesi logonäkyvyyden niin Pelicansin otte-
luennakkomainoksiin kuin myös ottelutulospäivityk-
siin Facebookissa ja Instagramissa. Keskimäärin Peli-
cansin päivitykset tavoittavat noin 30 000 – 40 000 
ihmistä ja voitto-otteluiden tulospäivitysten kohdalla 
luku voi nousta jopa yli 100 000:een!
 
1 ottelu .................................................................500 €
5 ottelua ...........................................................2 000 €
10 ottelua .........................................................3 500 €
30 ottelua ....................................................... 9 000 €
60 ottelua ......................................................15 000 €







LAHDENPELICANS 
@PELICANSFI
LAHDENPELICANS

Toimitusjohtaja
Tomi-Pekka Kolu 
puh. 0400 818 611 
tomi-pekka.kolu@pelicans.fi

Myynti- ja  
markkinointipäällikkö
Antti Hakkarainen 
puh. 040 749 8092 
antti.hakkarainen@pelicans.fi

Asiakkuuspäällikkö/ 
Pelaajatarkkailija
Tommi Turunen 
puh. 0400 477 626 
tommi.turunen@pelicans.fi

Toimitusjohtaja
Lauri Pöyhönen
GSM 040 840 5772
lauri.poyhonen@pelicans.fi



Svinhufvudinkatu 29,  
Isku Areena, 15110 Lahti
puh. 03 874 470 fax. 03 874 4744
Toimisto avoinna arkisin  
10.00–16.00

       INFO@PELICANS.FI   
       WWW.PELICANS.FI

LAHDEN PELICANS OY



PELICANS RAVINTOLAT OY


