
ETUJA YRITYKSILTÄ
Rantalainen & Netvisor-ohjelmisto ja koulutus seuroille -30-50% 

Vuokrahenkilöstön
ensimmäinen tunti veloituksetta

Viking Linen sporttilaivat
urheilumatkustukseen!

Rantalainen ja Visma Solutionin Netvisor- 
ohjelmisto tarjoavat yhdessä urheiluseuroille 
Suomen kattavimmat taloushallintopalvelut. 
Taloushallinnon käsikirja ja koulutus auttavat 
seuratoimijoita arjessa. Seuroille on tarjolla jopa 

30-50% etu uuden asiakkuuden perustamis- 
kuluista ja Netvisor-ohjelmistosta seura- ja 
joukkuetason laskutukseen.  

Asianajopalveluiden ensimmäinen
tunti veloituksetta

Urheiluyhteisön toimijat saavat kukin 
Inventio Asianajotoimistolta ensimmäisen tunnin 
asianajopalveluita veloituksetta ja sen jälkeen 
-50 % tuntihintaan. Moni konsultointia vaativa 
asia ratkeaa yhdellä puhelinsoitolla. 
Ota rohkeasti yhteyttä!

Harjoitus-, kisa- tai kannustusmatka alkaa
vauhdikkaasti Viking Linen punaisilla sportti-
laivoilla. Viking Line hoitaa puolestanne
järjestelyt ennen matkaa ja matkan aikana.
Tutustu ajankohtaisiin laivamatkatarjouksiin: 
sport.fi/yritysedut

VMP:n ja Valon yhteistyössä urheilulle 
paketoima tarjoama on laaja sisältäen 
rekrytointia ja henkilöstövuokrausta esim. 
apuvoimia toimistoon tai tapahtumatöihin. 
Etuja on tarjolla monia, Valon kautta ensitilaajat 
saavat vuokrahenkilöstön ensimmäisen 
tunnin veloituksetta.  

sport.fi/yritysedut 2016

Urheilun oma
nettiapteekki 

Sporttiapteekki.fi on urheilijan ja valmentajan 
kauppapaikka, joka tarjoaa urheilun kattavimman 
apteekkivalikoiman nopeasti ja kilpailukykyisillä
hinnoilla. Tilaa seuran käyttöön edullisesti esim.
urheiluteipit tai kylmähoito- ja ensiaputuotteet. 

 ETUKOODI: VALO -15% alennus loppusummasta 
(ei koske lääkkeitä) 31.12.2016 asti

Hyödynnä
edut ja
säästä!



ETUJA YRITYKSILTÄ
Ruokapalvelut kaikkiin
urheilun tilaisuuksiin

Leijona Catering, Valo ja Olympiakomitea edistävät 
yhdessä urheilijoiden ja urheiluharrastajien hyvin-
vointia. Leijona Catering tarjoaa kaikkialla Suomessa 
monipuoliset ja räätälöidyt ruokapalvelut urheiluta-
pahtumiin ja tilaisuuksiin kaikille urheilun toimijoille.

Markkinointi- 
viestintä- ja 

painopalvelut 

Grano on urheilun toimijoiden käytössä koko 
Suomen kattavalla palveluverkostolla. Ota käyttöön 
uudet markkinointiviestinnän ratkaisut esim. 
esitteiden, digilehden tai messuosastojen sekä 
somistamisen osalta.   

Tapahtumaratkaisuja
65% alennuksella!

Ramirent tarjoaa urheilun tapahtumatuotantoon 
palveluratkaisuja edullisesti. Kaikkiin Valon kautta 
tehtäviin toimeksiantoihin on sovittu merkittävä
65% alennus erikseen hinnoitelluista tuotteista. 
Palvelukokonaisuuden tarjouspyynnöt tapahtumiin 
nettilomakkeella. Mainitse tarjouspyynnön 
yhteydessä etukoodi: valo.

Joustava ja provisioton
lipunmyyntipalvelu – minimoi 

lipunmyyntikulusi
Lippuagentti.fi mahdollistaa lipunmyynnin kaikissa 
urheilutapahtumissa. Lipunmyyntikanavia ovat 
verkkomyynti ja myyntipisteet valtakunnallisesti. 
Hyödynnä huippuominaisuudet, kuten dynaaminen 
hinnoittelu, oheistuotteiden myynti lippujen 
ohella, mainostaminen lipuissa ja seuramyyn-
nin järjestäminen jne. Palvelu on tapahtuman-
järjestäjälle provisioton. 

2016

 ETUKOODI: valo10 -10% alennus loppusummasta 
31.12.2016 asti uusille asiakkaille.

sport.fi/yritysedut



KEINOJA 
VARAINHANKINTAAN!       

10sport – urheilun verkkokauppa 
varainhankintaan 

Ympärivuotista varainhankintaa
Urheilun Unelma-Arvalla! 

Veikkauksen verkkokumppani- 
seurat saavat palkkion kaikista 
seuran oman linkin kautta pelatuista 
Veikkauksen peleistä. 
Seuran vaikutuspiirissä oleville 
henkilöille kannattaa muistuttaa 

asiasta aktiivisesti, sillä jos esim. 
200 henkilöä pelaa vaikkapa 
lottoa seitsemän euroa viikossa, 
tienaa seura vuodessa noin pari 
tonnia! Ilmoittaudu mukaan: 
valo.fi/verkkokumppani 

Urheiluseuroille, joukkueille ja ryh-
mille on kehitetty uusi helppo va-
rainhankintakeino, 10sport-niminen 
urheilun verkkokauppa. Suomalainen 
perheyritys SGN Group tarjoaa kil-
pailukykyiset hinnat ja laadukkaat 
tuotteet. Liikevaihdosta jaettavasta 
10 prosentista kahdeksan prosenttia 

menee suoraan sivustoa käyttäville
seuroille ja joukkueille, kaksi 
prosenttia Valon kautta tukena 
liikunnan edistämiseen Suomessa.
Veroton ostohyvitys kertyy seuralle,
jolla on 10sportiin oma ID-tunnus. 
10sport.fi

Urheilun Unelma-Arpa on Suomen 
suurin ja monipuolisin ympärivuotinen 
tavara-arpa kaikkien lajien urheilu-
seurojen varainhankintaan. Urheilun 
Unelma-Arvan myyntiaika on jatkuva, 
joten seurat voivat tehdä varain-
hankintaa joustavasti myös kausi-
lajeissa ilman riskiä, sillä myymättä 
jääneet arvat voi vaihtaa seuraavan 
arpajaiskauden arpoihin.

Yksi Urheilun Unelma-Arpa 
maksaa 6 euroa, josta 50 % menee 
verottomana suoraan seuran kassaan. 
Jos 100 seuran jäsentä myy 10 arpaa 
kahdesti vuodessa saa seura 6000 €.
Uusi arpajaiskausi käynnistyy vuosit-
tain 15.4. ja 15.10. Aloittakaa varain-
hankinta heti ja tilatkaa arvat 
osoitteesta: unelma-arpa.fi/seurat

Rahaa
seuran

kassaan!

Klikkaa tukea seuralle 
Veikkauksen peleistä!

Pari tonnia vuodessa seuralle?
-Tottakai kiinnostaa!

Klikkaa  
      www.valo.fi/verkkokumppani
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