OHJE SPONSORIN HANKKIMISEKSI LÖÖPPI RY:LLE
Hienoa, aiot hankkia sponsorin Lööpille! Way to go. Tässä tiedostossa on ohjeet sekä
juhlakirjan mainosten myymiseen, että haalarisponsorien hankkimiseen.

JUHLAKIRJA
PERUSTIETOA: Juhlakirja on Jyväskylän yliopiston journalistiikan oppiaineen ja Lööppi
ry:n yhteinen julkaisu, johon kootaan kirjoituksia oppiaineen ja ainejärjestön historiasta,
nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Kirjoittajakaartiin kuuluu entisiä ja nykyisiä professoreita
ja opiskelijoita.
JULKAISU: Kirjan toimittaa, taittaa ja myy Lööppi ry. Myynti tapahtuu oppiaineen ja
ainejärjestön yhteisissä vuosijuhlissa 30.9.2017 ja Lööpin tapahtumissa ensi syksynä (jos
kirjoja jää).
MAINOKSET JA HINNAT: Mainospaikkoja on kahdenkokoisia, isoja ja pieniä. Tarkemmat
koot varmistuvat kevään ja kesän aikana. Iso mainos maksaa 100 euroa ja pieni 50 euroa.
NÄIN MYYT MAINOKSEN:










Mieti yritys/yhdistys/yhteisö, joka voisi haluta onnitella oppiainetta/Lööppiä. Kerro
yritysyhteistyövastaava Minnalle (minriihe@student.jyu.fi, huuda somessa/wa:ssa),
mihin meinaat ottaa yhteyttä.
Kirjoita asiallinen sähköposti, jossa esittelet itsesi ja asiasi, jos mahdollinen sponsori
on sinulle tuntematon. (Tai kysy yritystä, josta tunnet jo jonkun!) Aina voit myös
soittaa yritykseen ja esittää asiasi. Suora kontakti on aina plussaa!
o Jos runosuonesi ei syki, voit käyttää valmista sähköpostimallia, joka löytyy
drive-kansiosta täältä:
https://drive.google.com/open?id=0B8nx56yVT3KmaXlrbDBwaGtVUVk
o Muista vaihtaa kaikki versaalilla kirjoitetut asiat lähestymääsi sponsoria
vastaaviksi!
Liitä sähköpostin liitteeksi Lööpin sponsoripaketti PDF-muodossa. Paketin voit ladata
drive-kansiosta täältä:
https://drive.google.com/open?id=0B8nx56yVT3KmaXlrbDBwaGtVUVk
o Jos sovit asioista puhelimessa, lähetä paketti silti sponsorille sähköpostilla
jälkikäteen.
Pyydä sponsorilta mahdollinen logo kirjaa varten ja selvitä haluavatko he laskun
(todennäköisesti haluavat).
Kerro Minnalle, kun saat neuvottelut päätökseen. Lööppi hoitaa laskutuksen.
TADAH: Lööppi-pankkiin napsahtaa sinulle 20 prosentin provisio. Hallitus kiittää!

HAALARIT
MITÄ: Uusille fukseille hankitaan vuosittain opiskelijahaalarit. Haalareihin myydään
mainoksia niin, että sponsori saa logonsa haalarin lahkeeseen. Eri paikat ovat eri hintaisia.
MIKSI: Jotta haalarit eivät olisi niin kamalan kalliit. (Ja jotta sinä saisit provikkaa
myynnistä…)
HINNAT: Paikkojen hinnat löytyvät haalarikartasta. Kartta löytyy drive-kansiosta täältä:
https://drive.google.com/open?id=0B8nx56yVT3KmaXlrbDBwaGtVUVk
NÄIN MYYT HAALARISPONSORIPAIKAN:











Mieti yritys, joka voisi haluta sponsoroida opiskelijahaalareita. (Mieti erityisesti
sellaisia yrityksiä, joihin sinulla voisi olla suhteita.) Kerro yritysyhteistyövastaava
Minnalle (minriihe@student.jyu.fi, huuda somessa/wa:ssa), mihin aiot laittaa viestiä.
Kirjoita asiallinen sähköposti, jossa esittelet itsesi ja asiasi, jos mahdollinen sponsori
on sinulle tuntematon. (Tai kysy yritystä, josta tunnet jo jonkun!) Aina voit myös
soittaa yritykseen ja esittää asiasi. Suora kontakti on plussaa!
o Jos et keksi miten esittäisit asiasi, voit käyttää valmista sähköpostimallia.
Muista vaihtaa mallin tekstit vastaamaan juuri sitä sponsoria, jolle laitat
viestiä.
o Malli löytyy drive-kansiosta täältä:
https://drive.google.com/open?id=0B8nx56yVT3KmaXlrbDBwaGtVUVk
Liitä sähköpostin liitteeksi Lööpin sponsoripaketti PDF-muodossa, sekä haalarikartta.
Paketin ja kartan voit ladata drive-kansiosta täältä:
https://drive.google.com/open?id=0B8nx56yVT3KmaXlrbDBwaGtVUVk
o Jos sovit asioista puhelimessa, lähetä paketti silti sponsorille sähköpostilla
jälkikäteen. Varsinkin haalarikartta on oleellinen, sillä siitä selviävät sekä
mainosten sijoittelu haalarissa, että hinnat.
Neuvottele sponsorin kanssa sopiva paikka haalarista, pyydä sponsorilta logo ja
selvitä haluavatko he laskun (todennäköisesti haluavat).
o Ilmoita ASAP Minnalle, kun olette keskustelleet mainoksen paikasta, jotta
tuplamyynneiltä vältytään.
Kerro Minnalle, kun saat neuvottelut päätökseen. Lööppi hoitaa laskutuksen.
Myynnin jälkeen Lööppi-pankkiin napsahtaa sinulle 20 prosentin provisio. Hallitus ja
uudet fuksit kiittävät!

Kysymyksiä, huolia, tenkkapoo neuvotteluissa?
Ota yhteys yritysyhteistyövastaava Minnaan. 
p. 040 705 9808, minriihe@student.jyu.fi

