Hei joukkueenjohtaja tai muu seuratoimija,
Meidän seuran lipunmyyntikampanja syksyn Ringeten MM-kisoihin on jo alkanut – onhan teidän joukkue jo
aktivoitunut sen suhteen?
En voi tarpeeksi korostaa kuinka ainutlaatuinen mahdollisuus tämä on, että meillä on kotikisat Suomessa lähes
seitsemän vuoden tauon jälkeen. Oletuksemme on, että jokainen seuramme pelaaja, joukkueen taustahenkilöt ja
junioreiden vanhemmat ovat kannustamassa Suomea koko viikonlopun ajan kisakatsomossa! Nyt jos koskaan kaikki
sukulaiset, kummit, naapurit, isovanhemmat ja työkaverit perheineen katsomaan ringetteä Metro Areenalle.
Seura voi myydä lippuja perjantain naisten 1. finaaliin, jolloin lipputulot tuloutuvat seuralle, joten tämä on loistava
varainhankintamahdollisuus teille joukkueille.
Seurakampanjalippujen osto-ohjeet:
1. Siirry Ticketmasterin nettisivuille ostamaan liput perjantaina 4.11.2022 pelattavaan naisten ensimmäiseen MMfinaaliotteluun. Suora linkki ottelun lipunmyyntiin: https://www.ticketmaster.fi/event/309261
2. Valitse haluamasi paikat
3. Seuraavassa vaiheessa näytöllesi ilmestyy alasvetovalikko, josta valitset meidän seuran. Alasvetovalikon jälkeiseen
tekstikenttään tarkenna vielä, että mille joukkueelle haluat tukesi osoittaa.
4. Siirry maksuvaiheeseen
Suuresta kysynnästä johtuen suosittelemme, että ostat heti perään liput koko viikonlopun ja viikon otteluihin. HUOM!
Perjantain otteluun parhaita paikkoja alakatsomosta on vapaana enää alle 800.
Nuorten MM-kulta ratkeaa lauantaina ja naisten MM-kulta ratkeaa sunnuntaina. Mahdollistaaksesi joukkueenne
pelaajille tämän mahdollisuuden vaatii se teiltä aktiivista muistuttelu joukkueenne pelaajien ja vanhempien suuntaan,
sillä kukapa ei haluaisi olla paikan päällä, kun ratkaisevat finaaliottelut pelataan ja mestaruudet ratkotaan.
Olemmeko me seurana mukana MM-kisojen tavoitteessa saada Metro Areena täyteen? Jotta tämä toteutuu, niin ei
riitä, että vain pelaajat ja toimihenkilöt ovat katsomossa, vaan myös tyttöjen vanhemmat tulee saada kisakatsomoon
mukaan! #meidänjuttu

Muita toimia, joita joukkueenjohtajana voit tehdä:
•

Lisää Ringeten MM-kisat 31.10-6.11. näkyviin myClubiin / Jopoxiin / Nimenhuutoon tai vastaavaan

•

Lisää sinne vielä erikseen seuraavat ottelut näkyviin
o Torstai 3.11.2022 klo 18:00 Kanada Jr. – Suomi Jr. Finaali 1
▪ https://www.ticketmaster.fi/event/wrc-2022-junior-pool-canada-jr-finland-jr-final-1lippuja/309045
o Perjantai 4.11.2022 klo 18:10 Kanada– Suomi Finaali 1
▪ https://www.ticketmaster.fi/event/wrc-2022-sam-jacks-pool-canada-finland-final-1lippuja/309261
o Lauantai 5.11.2022 klo 16:00 Suomi Jr. – Kanada Jr. Finaali 2
▪ https://www.ticketmaster.fi/event/wrc-2022-junior-pool-finland-jr-canada-jr-final-2lippuja/309041
o Sunnuntai 6.11.2022 klo 16:00 Suomi – Kanada Finaali 2
▪ https://www.ticketmaster.fi/event/wrc-2022-sam-jacks-pool-finland-canada-final-2lippuja/309043

•

Ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja kannusta pelaajia, vanhempia, tuttuja ja yhteistyökumppaneita
seuraamaan kisojen virallisia kanavia @worldringettechampionships, ja jaa julkaisuja joukkueen kanavissa!

