
SISÄLTÖ
Tennisliiton kotisivut
Mainosbanneri kotisivuille 1 vko / kk. 
Mainosbannerit hyödynnettävissä yrityksen omaan 
markkinointiin.

Uutiskirje
Mainosbanneri, 6 krt / vuosi

OmaTennis
Mainosnäkyvyys sovelluksen auetessa 2 vkoa

Sosiaalinen media
Somesisältöä valittuun kanavaan 6 krt / vuosi

Osaksi tennisyhteisöä
Oikeus hyödyntää yrityksen omassa 
markkinoinnissa ”Suomalaista tennistä tukemassa” 
–banneria.

Hinta
Vuosihinta 3000 €, alv 0
Kuukausihinta 350 €, alv 0

Palloralleihin mukaan?
Teemu Purho
teemu.purho@tennis.fi / puh. 040 523 1797

DIGIKUMPPANIKSI TENNIKSEN PARIIN?
Yhdistä brändisi ja sisältösi maailman suosituimman yksilölajin kanssa: tapahtumia ympäri vuoden 

ruohonjuuritasolta ammattilaiskentille. Tennistä harrastaa Suomessa 150 000 pelaaja ja 
Tennisliiton kanavien parista tavoitat suoraan lähes 30 000 pelaajaa – hyvin toimeentulevia 

kaupunkilaisia, edelläkävijöitä ja vaikuttajia, jotka vievät tätä maata eteenpäin.

Yhdessä enemmän – yhdessä menestyen. Liity edelläkävijöiden joukkoon!

Yli 1 000 000 lajista kiinnostunutta
Lähes 150 000 harrastajaa



PROFILOIDU MAAILMAN 
SUOSITUIMMAN YKSILÖLAJIN KANSSA
Tennis on globaali laji ja sitä pelataan yli 200 maassa. Kausi kestää 11 
kuukautta vuodessa. Tämän johdosta yhteistyökumppanin näkyvyys 
taattu ympäri vuoden.

Tennis Suomessa
o 1 140 000 suomalaista sanoo seuraavansa tennistä
o 130 000 lajin harrastajaa Suomessa
o 60 000 aktiivista harrastajaa
o 25 500 jäsentä Tennisliiton jäsenseuroissa

Tenniksellä on urheilulajina vahva brändi 
o Huipputenniksellä menee erinomaisesti Suomessa: miesten ja naisten 

maajoukkueet hyvin esillä. Kaksinpelissä Emil Ruusuvuori sekä 
nelipelissä Henri Kontinen ja Harri Heliövaara TOP100

o Tennis tuo mieleen laadukkuuden – laji yhdistetään huippuosaamiseen 
ja laatutuotteisiin



Minkälaisia ihmisiä 
tennis tavoittaa?
• hyvin toimeentulevia
• korkeasti koulutettuja
• vaikutusvaltaisia ja verkottuneita
• eteenpäinpyrkiviä, tavoitteellisia
• itseään kehittäviä
• kaupunkilaisia
• miehet 64%, naiset 36%
• kaiken ikäisiä

Mistä he ovat 
kiinnostuneita?
• liikunta
• matkailu
• sisustaminen
• uudet teknologiat
• yhteiskunnalliset asiat
• vastuullisuus
• maksukanavat ja paperilehdet 
• konsertit ja teatteri

KEITÄ TENNIS TAVOITTAA?

Lähde: SponsorN
avigator 2019



1 000 000
lajista kiinnostunutta

150 000
harrastajaa 60 000

pelaa viikoittain

25 500
seurojen jäsentä

20 000
kävijää kotisivuilla kuukaudessa17 000

suorakontaktia jäseniin

11 000
seuraajaa sosiaalisessa 

mediassa

350 000
kuukausitavoittavuus 

sosiaalisessa mediassa



KIITOS!
Teemu Purho

Toimitusjohtaja, Suomen Tennisliitto ry
teemu.purho@tennis.fi, +358 40 523 1797

Suomen Tennisliitto - Finlands Tennisförbund


