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SISÄINEN 

MIKÄ VERKKOKUMPPANUUS? 

• Seuranne nettisivuille asennetaan nettibanneri, 

josta on linkkaus Veikkauksen sivuille 

 

• Aktivoimalla seuran jäsenet, kannattajat ja 

sidosryhmät pelaamaan omat Veikkaus-pelinsä 

tämän linkin kautta maksetaan pelatuista peleistä 

seurallenne palkkio 
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MITEN VERKKOKUMPPANUUS TOIMII? 

• Klikkaa seuran sivuilla olevaa 

verkkokumppanuusbanneria 

• Bannerista avautuvalla sivulla on 

ohjeistus ja linkit seuraa tukevaan 

verkkokumppanuuspelaamiseen 

Veikkauksen verkkosivuilla ja 

Veikkauksen mobiilisivustolla 

– Kun pelaaja tallentaa linkit ja 

pelaa niiden kautta, seura saa 

automaattisesti palkkion kaikista 

pelatuista peleistä 
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PALKKIO SEURALLE? 

• Seuran sivujen kautta pelatuista peleistä seuralle 

katepohjainen palkkio 

– Jos 200 seuran vaikutuspiirissä olevaa henkilöä pelaa seuran 

sivujen kautta lottoa keskimääräisen suomalaisen pelaajan verran 

eli noin 7 euroa viikossa, tarkoittaa se seuran kassaan vuodessa 

yli 2000 euroa 

• Seuran sivujen kautta rekisteröityneiden pelaajien 

pelaamista peleistä tulee 2 vuoden ajan palkkio seuralle 

myös silloin kun pelaaja ei käytä seuran 

verkkokumppanuusbanneria vaan pelaa suoraan 

veikkaus.fi -osoitteessa   
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KUINKA MUKAAN? 

• Verkkokumppanuuteen voivat osallistua seuraavanlaiset 

seurat 

– Rekisteröityneet yhdistykset 

– Mukana ennakkoperintärekisterissä 

– Seura täyttää ns. hyvän yhdistystoiminnan kriteerit 

– Myös oy-pohjaiset seurat voivat olla mukana jos tuotto 

suunnataan ry:n käyttöön (yhdistyksiä ei verota) 

• Täytä hakulomake ja ilmoittaudu mukaan 

• Hae lisätietoa ja ilmoita seurasi mukaan osoitteessa: 

www.valo.fi/verkkokumppani  
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VERKKOKUMPPANUUDEN 

MARKKINOINTI 
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KUINKA ALKUUN? 
Verkkokumppanuus tarjoaa parhaan tuloksen seuroille, jotka markkinoivat 

aktiivisesti seuran sisäisissä ja ulkoisissa viestintäkanavissa 

1. Kerro mistä verkkokumppanuudessa on kyse ja miksi seurasi on mukana 

– Mikä on tavoite ja mitä rahoilla on tarkoitus tehdä? Miten tavoitteessa 

edetään?  

Tavoite tärkeä tuoda esille säännöllisesti koska uusia ihmisiä tulee 

seuratoimintaan koko ajan lisää 

– ”Pelaa lottosi seuran verkkokumppanuussivun kautta ja tue samalla 

seuran junioreiden varustehankintoja”  

Tavoite on pitää pelaaminen laajana ja panokset pieninä – ei lisätä 

yksittäisten ihmisten pelaamista 

2. Muistuta säännöllisesti pelaamisesta seuran sivujen kautta - tietokoneella tai 

mobiilisti 

– Verkkokumppanuuden kautta pelaaminen voi unohtua helposti jos asiaa 

ei säännöllisesti nosteta esille 
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AKTIIVISUUS AVAIN TULOKSIIN 

Mieti:  

• Missä seuran tapahtumissa ja viestintäkanavissa 

verkkokumppanuus voi olla esillä? 

• Miten tavoitetaan eri kohderyhmät?  

– Lasten vanhemmat ja sukulaiset, seuran  fanit, 
yhteistyökumppanit jne..  

• Miten seura toteuttaa verkkokumppanuuden markkinointia 

säännöllisesti? 

– Mitä voidaan tehdä joka päivä? Mitä seuran pitää tehdä 
markkinoinnin eteen joka viikko/kuukausi? 
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SEURAN WWW-SIVUT, SOME, MUU 

TIEDOTTAMINEN 
• Seuran nettisivujen ja sosiaalisen median kautta on 

helppo tehdä säännöllistä muistuttamista 

• Verkkokumppanuus-info ja muistuttaminen helppo lisätä 

osaksi tapahtumien ennakko- ja jälkimarkkinointia 

– Esimerkiksi otteluennakossa ja otteluraportissa 

viestihäntänä sekä kuulutuksina:  

”Pientä lisäjännitystä katsomoon veikkaamalla ja kun laitat 

vedot sisään seuran sivujen kautta niin seurasi saa palkkion 

jokaisesta pelatusta eurosta” 

 

”Lotossa jättipotti, laita miljoona-anomus sisään seuran 

verkkokumppanuusbannerin tai mobiilisivuston kautta – 

seuralle palkkio pelatuista peleistä”  
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SEURAN TAPAHTUMAT, KILPAILUT, 

OTTELUT, VANHEMPAINILLAT JNE. 

• Verkkokumppanimateriaalit seuran logoilla ja kuvilla 

– Printtipohjat, flyerit, käyntikortit, julisteet jne. 

ladattavissa verkkokumppanisivuilta 

• Uudet verkkokumppanuus screen-materiaalit ja videot 

– Pitkä versio seuroille: http://youtu.be/1Q-dlj1JGp0 

– Lyhyt versio faneille: http://youtu.be/DInR2jL2ARY  

• Infokirjeet seuran jäsenistölle sekä lasten 

vanhemmille/isovanhemmille 

– Huom. Veikkauksen pelien ikäraja 18 vuotta eikä 

verkkokumppanuusmarkkinointia tule suunnata alaikäisille 
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KIITOS! 
 

TAPIO.IMPORANTA@VEIKKAUS.FI 

PUH. 040 708 9032 
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