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SeaHorse Week 2020
•
•
•
•

SHW 2019
Lähtöjä 1031
Yleisöä 8100

Viisi kilpailupäivää ajalla 22.-26.07.2020
Suosittu yleisötapahtuma, jossa kannattaa olla mukana!
Tänä vuonna panostamme kilpailullisesti erityisesti junioreihin ja nuoriin
Kilpailu Kenraalin Maljasta palaa Hankoon ja juhlistaa Suomen
Ratsastajainliiton 100 –vuotista taivalta
• Uutta: kilpailuviikon päättävä 140 –tason Hanko Grand Prix,
presented by Land Rover & Helsinki International Horse Show, on
uuden kotimaisen esteratsastuksen Grand Slam –kiertueen kolmas
osakilpailu.
• Vilkas ja houkutteleva kauppapaikka:
SHW Expo-alue avoinna koko kilpailuviikon

Erilaisia tapoja
olla mukana
• luokkasponsorointi
• oma este radalle
• SHW Expo
• äänimainos
• laitamainos
• logo mainoslakanaan kilpailupaikalla

Luokkasponsorointi

ke ja to

200 €

• yrityksen nimi + verkkosivun linkki SHW ohjelmainfoon
• äänimainos luokan aikana
• kuva + teksti SHW Facebookiin luokan alkaessa

pe, la ja su

350 €

Oma este radalle

koko kilpailuviikko

650 €

SHW Expo

< 10 m²

35 € / m²

• Sähkö ei kuulu expon paikkavuokraan. Sähkö + 50 €.
• Yli 30 m² sopimuksen mukaan

10 m²

330 € (33 €/ m²)

20 m²

450 € (22,50 €/ m²)

30 m²

600 € (20 €/ m²)

kilpailupäivä

50 €

pieni, 1 x < 3 m

250 €

suuri, 1 x 3-5 m

350 €

koko kilpailuviikko

60 €

• este näkyvissä radalla koko kilpailun ajan
• yhteistyökumppani toimittaa esteen kilpailupaikalle

Äänimainos
•
•
•

kuuluttajan lukema äänimainos
yksi mainos/luokka – yli 100 ratsukon luokassa kaksi kertaa
mainostekstin voi halutessaan vaihtaa joka päivä

Laitamainos

Logo mainoslakanaan
• Lakana on esillä kilpailupaikalla

Hinnasto
2020

Luokkasponsori näkyy ja kuuluu
• ke ja to 200 €
• pe, la ja su 350 €
• yrityksen nimi + verkkosivun linkki
SHW ohjelmainfoon
• äänimainos luokan aikana
• kuva + teksti SHW Facebookiin luokan
alkaessa
Ideoita:
• osallistu yrityksen edustajana mukaan
palkintojenjakoon
• kutsu asiakkaita seuraamaan kilpailua
• hyödynnä näkyvyys myös omissa
somekanavissa
• tarjouskuponki luokan osallistujille

Oma este
radalle
• 650 €/ koko kilpailuviikko
• este näkyvissä radalla koko kilpailun ajan
• yhteistyökumppani toimittaa esteen
kilpailupaikalle

Mikäli yrityksellänne ei ole vielä omaa estettä,
avustamme esteen hankinnassa mielellämme.

Tavoita asiakkaasi
SHW Expossa
Myyntipaikat:
•
•
•
•
•
•

< 10 m²
35 €/ m²
10 m² 330 € (33 €/ m²)
20 m² 450 € (22,50 €/ m²)
30 m² 600 € (20 €/ m²)
sähkö + 50 €
yli 30 m² sopimuksen mukaan

Tehosta myyntiä äänimainoksella:
• kuuluttajan lukema tai yrityksesi oman tuotannon
äänimainos 50 €/ päivä
• yksi mainos/ luokka – yli 100 ratsukon luokassa kaksi kertaa
• mainoksen voi halutessaan vaihtaa joka päivä;
tällöin tekstin/ mainoksen toimitus kuuluttajalle ennen päivän
ensimmäisen luokan alkua
© Kenneth Roman

Yrityksesi mainos kentän laidalle!
SeaHorse Week on valokuvaajien suosikkikohde ja kuvia jaetaan
sosiaalisessa mediassa ahkerasti – tartu kameroihin laitamainoksella!
Pieni laitamainos 250 €
(1 m x < 3 m)
Suuri laitamainos 350 €
(1 m x 3-5 m)
Yrityksesi oman tuotannon tai kuuluttajan
lukema äänimainos tehostaa viestiäsi edullisesti,
50 €/ päivä!

Lisätietoja
Annika Koli
045 633 9551
Puheenjohtaja, SeaHorse Week ry

Mia Maukonen
040 560 0595
Kilpailunjohtaja, SeaHorse Week
www.seahorseweek.fi
www.facebook.com/seahorseweek

Tapahtuman taustaa
• Ensimmäinen SeaHorse Week (SHW) järjestettiin vuonna 1997 – tällöin mukana
oli myös kouluratsastusta ja valjakkoajoa.
• Idea toteuttaa ratsastuskilpailu keskieurooppalaiseen tapaan keskellä kaupunkiidylliä oli alun perin silloisen Suomen Ratsastajainliiton puheenjohtaja Tom
Gordinin, joka on edelleen mukana kehittämässä tapahtumaa Helsinki
International Horse Show:n yhteistyökumppanuuden kautta.
• SHW:n järjestämisestä vastasivat alkuvuosina (1997-2003) Hankoniemen
Ratsastajat, Raseborgs Ryttare ja Väst-Nylands Ryttare.
• Vuosina 2004-2007 kilpailut toteutettiin Hankoniemen Ratsastajien ja VästNylands Ryttaren voimin.
• Vuodesta 2009 on Hankoniemen Ratsastajat on toiminut kilpailun
järjestäjäseurana, nykyään SeaHorse Week on oma yhdistyksensä.

Laadukas esteratsastuskilpailu
• SeaHorse Weekin tavoitteena tukea Suomen Ratsastajainliiton pyrkimyksiä
parantaa kilparatsastuksen kansallista tasoa, jotta yhä useampi
suomalaisratsastaja yltäisi kansainvälisille areenoille
• Käytännössä tämä tarkoittaa, että SHW tarjoaa alempien tasojen
ratsastajille mahdollisuuden kilpailla samoissa olosuhteissa maamme
huippujen kanssa
• Kilpailuviikko huipentuu perinteisesti arvokisaluokkaan - vuosien varrella
on hypätty sekä GP-pisteistä että Suomen mestaruudesta
• 2020 kilpailu päättyy Hanko Grand Prix, presented by Land Rover &
Helsinki International Horse Show –luokkaan, joka on uuden
valtakunnallisen Grand Slam –kiertueen kolmas osakilpailu.

SeaHorse Week numeroina 2019
• 130 henkilöä vapaaehtoisena talkoissa
• 120 hevosen väliaikaistalli
• 1 031 kilpailulähtöä
• 8 100 katsojaa viiden päivän aikana
• matkailutulo noin puoli miljoonaa euroa vuosittain
(Hangon Matkailutoimiston arvio)
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Kilpailijan sanoin
"Se, että täällä kilpaillaan
useita matalamman tason
luokkia, tuo laadukkaan
kilpailun todella monen
harrastajan ulottuville - jo
pelkkä ympäristö haastaa
ratsukoita Hangossa tavallista
enemmän",
sanoo kansainvälisiltäkin areenoilta tuttu
kilparatsastaja Noora Forstén.

Noora Forstén ja Greta, kuva: Jasmin Karjalainen

Tervetuloa mukaan!

Kuva: Johannes Hyrsky

