Lassi Karonen vill vinna ett OS-guld i London 2012. Utöver en minutiös
satsning förutsätter det sponsorer som vill investera i en OS-satsning.
Under parollen Join the Boat erbjuder nu Lassi intresserade företag att
delta i detta äventyr med målet att vinna OS-guld.
Nuläge: Lassi har på kort tid uppnått en status som en av Sveriges mest
populära idrottare, med en framtoning som gjort att han blivit något av
en nationalhjälte. Lassi är en person och idrottare som väcker många
goda associationer; trygg, jordnära, äkta, stark, framgångsrik och mycket
målmedveten. Vill ditt företag ta plats i båten mot OS 2012? Studera de
paket som en sponsring av Lassi innebär. Men skynda dig. Satsningen
mot OS börjar redan nu.
HUVUDSPONSOR (exempel på vad som kan ingå)
Rätt att använda Lassis namn + bild i egen marknadsföring
Möjlighet att nyttja Lassi vid personalaktiviteter,
aktivitetsdagar, föreläsningar etc
Rätt att använda Join the Boat-loggan i egen
marknadsföring
Reklamplats på bil
Reklamplats på båt eller åror
Reklamplats på träningskläder och överdragskläder
Reklamplats på www.lassikaronen.se samt länk till er hemsida
Nyhetsbrev med kontinuerliga rapporter om OS-satsningen
Pris: 100-200´/år (enligt överenskommelse)

FÖRELÄSNINGAR
Utöver sponsorpaketen erbjuder Lassi och hans tränare Per ”Pliggen”
Andersson, läkare i det civila, olika föreläsningspaket.
Ur innehållet (kan skräddarsys efter önskemål):

▪ OS i Peking, erfarenheter från några händelserika dygn
▪ Lassi Karonen, resan från 26-årig elitmotionär till 32-årig OS-finalist
▪ Utveckling en konsekvens av långsiktighet
▪ Att formulera målsättningar
▪ Optimal prestation vid rätt tillfälle
▪ Mission London 2012
▪ Friskvårdsmodell uppbyggd utifrån en medicinsk bas med inspiration från elitidrotten
▪ Rehabilitering utifrån erfarenheter från elitidrotten

Genom att boka en föreläsning blir ditt företag med automatik delaktigt i
OS-satsningen och får rätt att använda Join the Boat-logotypen i egen
marknadsföring.
Pris: 20´per tillfälle
”En satsning på rodd kräver mycket tid till träning och därmed
lite tid till arbete. Jag har ett utbud av tjänster som ni kan dra
nytta av och då min satsning drar till sig uppmärksamhet så
finns det bra tillfällen för er att synas. Jag sätter upp höga mål
och jobbar stenhårt för att uppnå dem. Några av mina mål på
vägen mot London är att vinna minst en Världscup eller
ett VM före 2012 och ta medalj på OS i London 2012. Några
delmål utöver rodd som även drar publicitet är Vasaloppet
där jag siktar på en placering under 50 och tävlingar i roddmaskin där jag inriktar mig på putsning av mitt egna svenska
rekord på 2 000 meter.” Lassi Karonen

DELSPONSOR (exempel på vad som kan ingå)
Rätt att använda Join the Boat-loggan i egen marknadsföring
Reklamplats på båt eller åror
Reklamplats på träningskläder och överdragskläder
Reklamplats på www.lassikaronen.se samt länk till er hemsida
Reklamplats på bil
Nyhetsbrev med kontinuerliga rapporter om OS-satsningen

”Lassi Karonen är en förgrundsgestalt inom svensk rodd, som har de fysiska och psykiska
förutsättningarna att nå framskjutna positioner i OS och VM. Att stödja Lassi är att stödja
en elitidrottare som i alla avseenden är ett föredöme för de yngre roddarna. Lassi
representerar allt det goda inom idrotten.” Jan Cederlund, ordförande i Svenska Roddförbundet

Pris: 40´/år

Vi vill vara med i Lassis OS-satsning och vill diskutera ett samarbete som (kryssa):

STÖDSPONSOR
Reklamplats på www.lassikaronen.se samt länk till er hemsida
Nyhetsbrev med kontinuerliga rapporter om OS-satsningen
Pris: 10´/år
TRÄNINGSSPONSOR
Lassi tränar 750 timmar per år. Genom att bidra med 1 000 kronor blir ditt företag
träningssponsor för en av dessa timmar. Alla som bidrar till Lassis träning kommer
att exponeras i den stapel med träningsgrafik som kommer att finnas för
beskådande på den officiella hemsidan.
Pris: från 1´ och uppåt

Huvudsponsor (100-200´/år)
Delsponsor (40´/år)
Stödsponsor (10´/år)
Träningssponsor (1´eller uppåt)

Företag:
Kontaktperson:
Adress:
E-post:
Adress:
E-post:

Join the Boat
info@pellas.se

Telefon:
Hotellbacken 2 793 31 Leksand
Tfn: 070-531 21 10

