
JYVÄSKYLÄN KOMEETAT



LIITY MUKAAN TÄHTIJOUKKOON!

Kausi 2022 potkaistaan käyntiin nyt! Jyväskylän 
Komeetat on kasvava jalkapalloa kaikille tarjoava 
seura, jonka yhteisöön kuuluu jo 500 pelaajaa, 
näiden vanhemmat ja muut läheiset sekä 
valmentajat ja taustat. Pystymme tarjoamaan 
yrityksellesi erilaisia vaihtoehtoja näkyvyyden 
lisäämiseen ja brändisi vahvistamiseen. Liity 
Komeettojen mukaan tielle tähtiin!

myynti@komeetat.fi



LAATU
Pyrimme kaikessa toiminnassamme hyvään laatuun ja jatkuvuuden varmistamiseen. Pelaajat ovat

tärkein kohderyhmämme ja heille tarjottava valmennus ja olosuhteet ovat toimintamme ydinasioita.

AVOIMUUS
Haluamme toimia läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmien kanssa ja noudatamme tiukasti lakisääteisiä

velvollisuuksia.

YHTEISÖLLISYYS
Yhdessä. Toimintamme avainasemassa on yhdessä tekeminen. Teemme yhteistyötä eri tasoilla: 

joukkueina, seurana, yhteistyöseurojen kanssa ja Palloliiton jäsenseurana. Yhdessä tekemällä
saavutamme tavoitteita, joita yksin ei voi saavuttaa.

JALKAPALLOA KAIKILLE
Pyrimme ottamaan vastaan kaikki pelaajat taitotasosta riippumatta ja tarjoamaan heille omaa tasoaan
vastaavia kehittäviä harjoituksia ja kilpailuja. Samassa ikäluokassa voimme tarjota sekä kilpailullista että

harrastajatason toimintaa. Järjestämme toimintaa myös erityisryhmille.

JYVÄSKYLÄN KOMEETTOJEN ARVOT



• YRITYKSENNE JOUKKUEEN ASUSSA JA SEURAN NETTISIVUILLA JA 

SOSIAALISESSA MEDIASSA

• YRITYKSENNE LAITAMAINOS KAKKOSEN OTTELUISSA

• 2 KAUSIKORTTIA (sisältää etuja paikallisissa yrityksissä sekä

kahvilipun Kakkosen sekä A-junnujen otteluihin)

• 2 KOMEETTA-ASUSTETTA (ESIM. LIPPIS, PIPO, HUIVI)

• 2 EDUSTUSJOUKKUEEN PELIPAITAA YRITYKSENNE LOGOLLA, 

NIMELLÄ JA NUMEROLLA

• YRITYKSENNE MAINOS OTTELUKUULUTUKSISSA 2x/OTTELU

• YRITYKSENNE VOI HALUTESSAAN KÄYTTÄÄ YHTÄ EDUSTUKSEN 

PELAAJAA OMASSA MARKKINOINTITAPAHTUMASSAAN ERIKSEEN 

SOVITUSTI

• TYHY-FUTIS ILTAPÄIVÄ - katso erillinen esite

• EDUSTUSJOUKKUEEN VALOKUVA KIITOKSEKSI YRITYKSELLESI
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• YRITYKSENNE LOGO EDUSTUKSEN ASUSSA JA SEURAN 
NETTISIVUILLA 

• YRITYKSENNE LAITAMAINOS KAKKOSEN OTTELUISSA
• 1 KAUSIKORTTI (sisältää etuja paikallisissa yrityksissä sekä kahvilipun

Kakkosen sekä A-junnujen otteluihin)
• 1 KOMEETTA-ASUSTE (ESIM. LIPPIS, PIPO, HUIVI)
• EDUSTUKSEN PELIPAITA YRITYKSESI LOGOLLA, NIMELLÄ JA 

NUMEROLLA
• YRITYKSENNE VOI HALUTESSAAN KÄYTTÄÄ YHTÄ EDUSTUKSEN 

PELAAJAA OMASSA MARKKINOINTITAPAHTUMASSAAN ERIKSEEN 
SOVITUSTI

• YRITYKSESI MAINOS OTTELUKUULUTUKSESSA 1 X OTTELU
• SOSIAALISEN MEDIAN POSTAUKSET YRITYKSESI MAINOSTAMISEEN
• 1 X OSALLISTUMINEN EDARIN PALLOHARJOITUKSIIN 2-3 YRITYKSESI 

EDUSTAJALLE 
• EDUSTUSJOUKKUEEN VALOKUVA KIITOKSEKSI YRITYKSELLESI
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• YRITYKSENNE LOGO EDUSTUSJOUKKUEEN ASUSSA

• YRITYKSENNE LAITAMAINOS KAKKOSEN OTTELUISSA

• 1 KAUSIKORTTI (sisältää etuja paikallisissa yrityksissä sekä kahvilipun

Kakkosen sekä A-junnujen otteluihin)

• 1 KOMEETTA ASUSTE (ESIM. LIPPIS, PIPO, HUIVI)

• YRITYKSESI MAINOS OTTELUKUULUTUKSESSA 1 X OTTELU

• YRITYKSENNE MAINOSTAMINEN SOSIAALISEN MEDIAN 

POSTAUKSISSA KAUDEN AIKANA

• EDUSTUSJOUKKUEEN VALOKUVA KIITOKSEKSI YRITYKSELLESI

myynti@komeetat.fi



Otteluisäntänä näyt ja kuulut Komeettojen edustuksen
pelipäivinä ottelutapahtumassa ja edustusjoukkueen
sosiaalisessa mediassa. Kahvittelemme edustajasi
seuramme toimistolla Comets' Parkilla, tapaat
joukkueen pelaajia ja taustoja ja pääset katsomaan
ottelua seuran edustajan kanssa. Lisäksi saatte valita ja 
palkita ottelun parhaan pelaajan.

Varaathan ottelusi pian, parhaat pelit (kuten Jyväskylän
derbyt!) viedään ensimmäisenä!

myynti@komeetat.fi



Kummipelaaja on sporttinen sanansaattaja, joka tuo
myös lisää jännitystä pelien seuraamiseen. Lisäksi
kummipelaaja tuo uuden mahdollisuuden yrityksesi
markkinointiin. Pakettiin kuuluu yrityksesi logo 
joukkueen sivuilla ja sosiaalisessa mediassa pelaajan
esittelyssä, kuulutukset peleissä pelaajan nimen
yhteydessä sekä mahdollisesti myös näkyvyys pelaajan
peliasussa. Kummipelaajaa voi olla mahdollista
hyödyntää markkinoinnissanne myös muilla tavoilla.

myynti@komeetat.fi



INSTAGRAM       500 SEURAAJAA

Jo kesällä 2021 edustusjoukkueen Instagram-
julkaisuilla oli lähes 140 000 näyttöä. Ensi kaudella 
tämä määrä kasvaa, sillä näkyvyys esim. Palloliiton 
kanavissa lisääntyy

FACEBOOK        1000 FANIA

Seuran Facebookia seuraa yli 1000 uskollista 
komeettalaista. 

YOUTUBE          

Edustusjoukkueen ottelukoosteet ovat oiva paikka 
yrityksellesi näkyä, sillä koosteita seuraavat niin 
paikalliset, kuin myös vierasjoukkueiden ihmiset.

SEURAN UUDET VERKKOSIVUT 
JULKAISTAAN TALVEN AIKANA

Haluatko esimerkiksi logosi näkyviin Komeettojen 
kanaviin? Rakennetaan Teille sopiva paketti!

myynti@komeetat.fi



MUKAAN KAUSIKORTTIIN?
Haluaisitko olla mukana Komeettojen

kausikortissa? Kausikorttia näyttämällä voisi
saada liikkeessäsi vaikkapa pienen alennuksen. 

Näin voit saada lisää asiakaskuntaa!

MAINOSPAIKKA 
OTTELULEHTISESSÄ

Edustusjoukkueen kotipeleissä jaetaan
ottelulehtinen, joka sisältää pelaajalistat ja 

tulevat otteluohjelmat. Lehtinen on oiva paikka
yrityksesi mainokselle!
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Comets' Park on seuran itse omistama kenttä Jyväskylän Keltinmäessä. Kentällä käy kesäisin 
viikoittain tuhansia ihmisiä ja kenttää kehitetään jatkuvasti ja yrityksesi on mahdollista saada 

näkyvyyttä myös "Copalla", esimerkiksi laitamainoksella tai isolla päätyverkkolakanalla!



Comets Cup on Keski-Suomen suurin jalkapalloturnaus, joka kerää osallistujia Kemistä 
Helsinkiin ja Joensuusta Turkuun. 2021 turnaukseen osallistui yli 2000 pelaajaa ja pelaajien 
mukana tulevat tietysti vanhemmat ja muut taustat. Comets Cupia on myös tukemassa jo 

useita paikallisia yrityksiä, joten tavoitat myös tämän verkoston.



Valioliiga on liiga perheen pienimmille! Valioliigassa useat lapset pääsevät tutustumaan 
turvallisesti jalkapalloharrastukseen ilon ja leikin kautta. Yritykselläsi on siis mahdollisuus 

olla tukemassa lasten liikuntaa ja kasvua hienon harrastuksen parissa.



YOUTUBE
Jyväskylän Komeetat

FACEBOOK
Jyväskylän Komeetat

INSTAGRAM
Edustusjoukkue: 

@komeetatedustus
Seura:

@jyvaskylan_komeetat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Puheenjohtaja Ilkka Laakso
imlaakso@gmail.com 040 861 5022

Markkinointitiimi myynti@komeetat.fi


