
Urheilun Unelma-Arpa on Suo-
men monipuolisin ja suurin ympä-
rivuotinen tavara-arpa kaikkien 
lajien urheiluseurojen varainhan-
kintaan. Unelma-Arvan myyntiai-
ka on jatkuva, joten seurat voivat 
tehdä varainhankintaa joustavasti 
myös kausilajeissa ilman riskiä, 
sillä myymättömät arvat voi aina 
vaihtaa seuraavan kauden arpoi-
hin. Unelma-Arpa on tuottoisa lisä 

tapahtumiin ja turnauksiin. Yksi 
Urheilun Unelma-Arpa maksaa 
6 euroa, josta seura saa puolet. 
Jos 100 seuran jäsentä myy 10 
arpaa kahdesti vuodessa saa seu-
ra 6000 €. Uusi arpakausi käyn-
nistyy vuosittain 15.4. ja 15.10. 
Tilaa arvat ajoissa, saat merkittä-
vän ennakkoedun! 
unelma-arpa.fi  tai 050-5739385.

Valo tarjoaa kaikkien suomalaisten urheiluseurojen käyttöön 
kannattavia ja luotettavia varainhankintakeinoja. Valitse sopivat 

vaihtoehdot ja kerrytä seuran kassaan rahaa!

KEINOJA SEUROJEN
VARAINHANKINTAAN

100 x 3 x 50 € = 15 000 €!

Verkkokumppanuus - klikkaa tukea seuralle!

Ympärivuotista varainhankintaa Unelma-Arvalla!

Tele Finlandin avulla seurat ja 
joukkueet voivat kerryttää toi-
mintaansa varoja. Jos esimerkiksi 
seuran jäsenistä 100 lähtee mu-
kaan ja keskittää kolme perheen 
liittymää Tele Finlandille, maksaa 
Tele Finland seuralle 15 000 €. 
Varainhankinta onnistuu myös 
erikseen joukkuetasolla!

Verkkokumppanuus on Veikkauk-
sen pelien pelaamista tietokoneella 
tai mobiililaitteilla niin, että verk-
kokumppaniseura saa pelatuista 
peleistä palkkion. Jos 200 seuran 
vaikutuspiirissä olevaa henkilöä

pelaa seuran sivujen kautta vaik-
kapa lottoa seitsemän euroa vii-
kossa, tienaa seura vuodessa noin 
pari tonnia! Tutustu toimintaan ja 
ilmoittaudu mukaan.
valo.fi /verkkokumppani

sport.fi /varainhankinta

Pari tonnia vuodessa seuralle?
-Tottakai kiinnostaa!

Klikkaa  
      www.valo.fi/verkkokumppani

Toimi näin:
o Tee sopimus seuralle
o Luo koodit joukkueille
o Koodit ahkerasti jakoon perheille    
    ja kannattajille
o Maksamme jokaisesta koodilla 
   ostetusta liittymästä 50 € palkkion!

Lue lisää ja tee sopimus vaikka heti!
varainhankinta.tele.fi 



Sporttiapteekki.fi on uudenlainen urheilijan ja val-
mentajan kauppapaikka, joka tarjoaa urheilun 
kattavimman apteekkivalikoiman nopeasti ja 
kilpailukykyisillä hinnoilla. Tilaa seuran käyttöön 
edullisesti esim. urheiluteipit, niveltuet, lisäravin-

teet, kylmähoito- ja 
ensiaputuotteet. Säh-
köinen asiointi säästää 
aikaa ja resursseja.  
sporttiapteekki.fi

Valo tarjoaa urheiluseuroille ja koko suomalaiselle urheiluväelle  
merkittäviä yritysetuja. Hyödynnä edut ja säästä rahaa! 

YRITYSETUJA  
URHEILULLE

Rautaisia tapahtumaratkaisuja 65% alennuksella!

Kaikki urheilumatkat nyt jopa -15% 

Urheilun oma nettiapteekki

Euroopan suurin rakennuskonevuokraamo, Rami-
rent tarjoaa urheilun tapahtumatuotantoon mer-
kittävän edun. On sitten kyseessä pieni tai suuri 
tapahtuma, tarjoaa Ramirent huiman 65% alen-

nuksen kaikkeen tapahtumarakentamiseen tel-
toista aitoihin ja kontteihin. Palvelukokonaisuuden 
tarjouspyynnöt ja kyselyt Valo Palveluun:  
palvelut@valo.fi 

Varaa matkat ja majoitukset helposti, nopeasti ja 
edullisesti ebookersilta. Urheilun omat hintaedut 
jopa -15% / matkustaja. Edut koskevat laajas-
ti kaikkea urheilumatkailua, myös fanimatkoja. 

ebookersin sopimus ei sulje pois seurojen tai laji-
liittojen jo olemassa olevia yhteistyösopimuksia, 
vaan parantaa mahdollisuuksia edullisempien 
matkahintojen löytämiselle. sport.fi/matkat

 ETUKOODI: VALO -15% alennus loppusummasta (ei koske lääkkeitä) 31.10.2014 asti

sport.fi/yritysedut


