Lähetysotsikko: Osta ringeten MM-kisaliput ja ansaitse rahaa seurallesi

MM-kisojen lipunmyyntikampanja tukee seuratyötä
Seuroilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus ansaita rahaa myymällä MM-kisalippuja ennakkoon.
MM-kotikisojen lipunmyynti on käynnistynyt. Haluamme nyt tarjota seuroille mahdollisuuden myydä lippuja
ennakkoon ja ansaita samalla rahaa oman toimintansa kehittämiseen ja ylläpitoon. Jokaisesta myydystä lipusta jää
seuran käyttöön 5 €.
Tulevat MM-kotikisat ovat olemaan kaikkien aikojen kansainvälisimmät ringeten MM-kisat. Ne ovat junnuille
ikimuistoinen kokemus, sillä turnauksessa ovat koolla maailman parhaat ringetenpelaajat. Edullisilla lipuilla on
mahdollisuus seurata huippuringetteä koko viikon ajan ja kietoutua kisatunnelmaan hallin täydeltä. Kisat ovat myös
mainio tapa tutustuttaa uusia ihmisiä lajin pariin. Käytä siis tilaisuus hyväksesi ja aktivoi seurasi mukaan kisafiilikseen!
Mistä oikein on kyse ja mitä sinun pitää tehdä?












Laita viimeistään nyt seurasi kalenteriin, että seuraavat ringeten MM-kisat pelataan Helsingissä 27.12.2015–
4.1.2016.
Kerro seurassasi, että kisojen lipunmyyntikampanja on nyt käynnissä.
Jaa jokaiselle joukkueelle tämän postin liitteenä oleva taulukko, johon kirjataan myydyt liput.
Aktivoi joukkueet myymään ainakin 4 lippua/pelaaja. Lipun hinnat löydät alta ja osoitteesta www.wrc2016.fi
Pyydä joukkueita palauttamaan myyntilistansa ja tilittämään lippurahat viimeistään 18.9, jotta ehdit tilata
koko seuran liput kerralla.
Tilaa liput VAIN tästä linkistä (HUOM! Minimitilausmäärä on 50 lippua):
http://www.lippu.fi/tickets.html?fun=erdetail&affiliate=fic&doc=erdetaila&erid=1433470
Maksu suoritetaan tilauksen yhteydessä. Järjestelmä antaa kokonaistilauksesta automaattisesti 5 euron
alennuksen/lippu.
Jaa tietoa kampanjasta seurasi markkinointikanavissa: nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Toimi nopeasti, sillä lipunmyynnin seurakampanja on käynnissä vain 20.9.2015 asti!
Vinkki: jotta saat kunnon porukan lähtemään kisakatsomoon, sonnustaudu sinivalkoiseen, organisoi
pitkänmatkalaisille kimppakyyti ja järjestä huippuhauska ringettepäivä Helsinkiin sopivina päivinä.
Lisätietoa turnauksesta, mm. otteluohjelmat ja majoitustiedot löydät osoitteesta: www.wrc2016.fi

Seurakampanjan lippujen hinnat
Päivälippu 10 € / Areena 2
Päivälippu 10 € / Areena 1 / 2. krs (1. finaali)
Päivälippu lapset (alle 12-v.) 10 € / Areena 1 / kaarre (1. finaali)
Päivälippu aikuiset 15 € / Areena 1 / kaarre (1. finaali)
Jokaisesta myymästään lipusta seura saa 5 euroa.

HUOM! 1. finaalin (1.1.2016) A- ja C-katsomopaikat eivät kuulu seurakampanjaan. Päivälippu kyseisiin katsomoihin maksaa 25
euroa. Tästä lipusta seurat eivät saa tuottoja. Seurakampanjaan eivät kuulu myöskään 3.1.2016 ja mahdollisesti 4.1.2016
pelattavien otteluiden liput.

Lisätiedot lippukampanjasta:
Lippupiste p. 0600 41 31 44 tai ryhmat@lippu.fi
Puhelun hinta on 2,00 €/min + mpm/pvm
Jonotuksesta peritään normaali puhelumaksu oman puhelinliittymäsopimuksen mukaisesti. Palvelu on
avoinna arkisin klo 9–16, palvelukielet: suomi, ruotsi ja englanti.

