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Seuran sisäinen toimintaohje Trimtex-yhteistyösopimuksen ja henkilökohtaisten
sponsorointisopimusten käytännöistä

Perustiedot sopimuksesta:
●
●

●

●

●
●

Trimtex on seuran virallinen asutoimittaja sopimuskauden 2017-2019
Sopimus velvoittaa osapuolia seuraavasti:
○ Trimtex on yksinoikeudella seuran asujen toimittaja ja se koskee kaikkia varusteita
mitä Trimtex pystyy toimittamaan
○ Trimtexillä on oikeus osallistua seuran tapahtumiin näkyvyydellä ja myyntipaikalla
○ Trimtex sitoutuu toimittamaan asut seuran haluamassa väreissä ja desingissa
Seuran saama tuki
○ Seura saa Trimtexiltä sopimuksessa määritetyn summan suoraa sponsoritukea
○ Lisäksi seura saa nimeämilleen huippu-urheilijoille (4kpl) erillistä varustetukea ja
yhdelle, sopimuksessa erillisenä määritellylle eliittiurheilijalle erillistä suoraa
sponsorointitukea
○ Seura saa tavarapalkintotukea sopimuksessa määritetyn summan
○ Seura saa mainospainatuksia edullisemmin Trimtexin kautta
Seuran oikeudet ja velvoitteet:
○ seuralaiset saavat hankkia varusteita edullisemmin sopimuksen liitteen mukaiseen
hinnoitteluun perustuen
○ Seuran edustusryhmäläiset sitoutuvat kilpailemaan Trimtexin asusteissa ja
käyttämään asuja kisapaikoilla ja palkintojen jaoissa.
○ Muut kuin seuran edustusryhmäläiset pyrkivät käyttämään Trimtexin asuja
kilpailuissa ja muissa tapahtumissa niin näkyvästi kuin mahdollista
Seura ylläpitää kotisivuillaan linkin Trimtexin kotisivuille ja painattaa Trimtex-logon
kilpailukutsuihin ja muihin jaettaviin materiaaleihin
Seura ja edustusryhmän urheilijat käyttävät tunnistetta #TRIMTEX sosiaalisen median
kanavissa silloin kun se on aiheeseen sopivaa.

Seuran tekemä taustatyö henkilökohtaisten asusopimusten sovittamiseen
TRIMTEX-sopimukseen:
●

●

●
●

Seuran johtokunta on tehnyt päätöksen, että henkilökohtaisia asutoimittajasopimuksia on
mahdollista tehdä, kunhan henkilö s itoutuu kirjallisesti määriteltyihin toimintaohjeisiin
(toimintaohjeet määritelty erillisinä alla)
Seuran perustelut ohjeistukseen:
○ seura haluaa mahdollistaa jokaiselle huippu-urheilijalle maksimaalisen taloudellisen
hyödyn keräämisen erilaisilla henkilökohtaisilla asusopimuksilla.
○ seura haluaa kunnioittaa Trimtex-yhteistyösopimusta ja siksi määrittelee
toimintaohjeet näkyyteen
○ Seura valvoo toimintaohjeiden noudattamista.
Henkilökohtaisten sopimusten toimintaohjeet koskevat kaikkia seuran jäseniä ja seura
ylläpitää edustusryhmäläisten nimilistaa nettisivuilla, joita tämä ohjeistus erityisesti koskee.
Toimintaohjeet perehdytetään edustusryhmäläisille.
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Toimintaohjeet henkilökohtaisiin asusopimusneuvotteluihin:
●

●
●
●

●

Jokainen edustusryhmän jäsen voi neuvotella henkilökohtaisen asutoimitussopimuksen,
kun noudattaa edellä mainittuja TRIMTEX -sopimusehtoja ja tässä tarkennettuja
toimintaohjeita
Seura edellyttää jokaisen henkilökohtaisen asusopimuksen tehnyttä sitoutumaan kirjallisesti
yhteistyösopimuksen ehtoihin ja tässä tarkennettuihin toimintaohjeisiin
Henkilökohtaiset neuvottelut ilman seuran avustusta
Henkilökohtainen sopimus tulee, ennen sopimuksen allekirjoitusta, vahvistaa seuran
toimesta. (sopimus käsitellään luottamuksellisesti henkilön,
markkinointivastaavan+edustusryhmän vastaavan kesken),
○ Seura tarkistaa, ettei synny ristiriitaisuuksia yhteistyösopimukseen sopimukseen ja
tarvittaessa avustaa/ohjeistaa rajausten tulkinnoissa
○ em. kirjallinen vahvistus hoidetaan tässä yhteydessä vähintään sähköpostitse
Henkilökohtaiset asusopimukset tiedotetaan seuraavasti (ilman euromääriä):
○ johtokunnalle markkinointivastaavan toimesta
○ edustusryhmälle edustusryhmän vastaavan toimesta

Toimintaohjeet kilpailupaikoilla:
●

kilpailupaikoilla edustetaan seuraa ja käytetään v ain ja ainoastaan seuran
yhteistyösopimuskumppanin asuja kaikissa mahdollisissa tilanteissa
○ kilpailupaikka määritelmän rajaus on parkkipaikalta-parkkipaikalle
○ mikäli henkilö on palkittavien joukossa, p
 alkintojen jakoon osallistutaan vain
yhteistyösopimuskumppanin asussa
○ kilpailupaikoilla ei muiden asutoimittajien logo saa näkyä urheilijan asusteissa
millään tavalla.

●

Muuna aikana (omat harjoitukset tai sellaiset kilpailut, joissa ei edusteta seuraa), urheilija
on vapaa käyttämään minkä tahansa toimittajan asustetta ja on vapaa markkinoimaan
toista tuotemerkkiä henkilökohtaisesti.
○ näissä tapahtumissa voi olla rinnan seuran asutoimittajan ja henkilökohtaisen
asutoimittajan varusteita ja logoja.

Sopimusten näkyvyys sosiaalisessa mediassa:
●

●

Silloin, kun näkyvyyden aihe liittyy suoraan seuran toimintaan (seuran kotisivut, kisatwiitit,
tms.) käytetään aina aihe tunnistetta #TRIMTEX
○ henkilökohtaisten asutoimittajasopimusten tunnisteet rinnan #TRIMTEXin kanssa
ovat kiellettyjä
Urheilija on vapaa omilla henkilökohtaisilla sosiaalisen median tileillään ja kotisivuillaan
käyttämään minkä tahansa asutoimittajan tunnisteita ja kuvia
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Muiden kuin asusteisiin liittyvien seuran ja henkilökohtaisten sopimusten (esim. seuran
muut yhteistyökumppanit ja henkilökohtaiset jalkine, kompassit, tai muut suorat tukijat)
näkyvyys seura-asusteissa:
●
●

●
●

Seura kannustaa kaikkia hankkimaan henkilökohtaisia tukijoita
Seura määrittelee yhteistyökumppaneiden logojen paikat seuran edustusasuissa ja
määrittelee henkilökohtaisten tukijoiden logojen koot ja ohjeelliset sijoituspaikat
○ seuralla on etuoikeus sijoittaa mahdollisten uusien seurasopimuskumppaneiden
logojen sijoituspaikat edustusasuissa
Henkilökohtaiset tukija sopimukset tulee saattaa markkinointi, edustus ja asuvastaavan
tietoon
ns. hikinauhapaikka on vapaasti käytettävissä muille henkilökohtaisille
sopimuskumppaneille. Trimtexin kanssa kilpailevien asutoimittajien logojen näkyvyys on
kielletty.
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