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Minea Blomqvist-Kakon ja Roope Kakon Pickalassa toimiva MR Golf School on golfopetuksen ja valmennuksen lisäksi 

vahvasti mukana junioritoiminnassa. Menestyneet ammattilaispelaajat haluavat tarjota nuorille mahdollisuuden 

harrastaa lajia monipuolisesti ja laadukkaasti MR Golf Schoolin valmentajien opastuksessa. 

 

Haluamme että meidän golfkoulun valmentajat ovat entistä enemmän junioreiden käytettävissä harjoituksissa ja 

mukana tukena kilpailuissa. 

 

Golf lajina tarjoaa hienoja hetkiä luonnossa liikkumiseen ja yhdessä tekemiseen. Golf on myös mainio harrastus 

kaikenikäisille nuorille tasosta riippumatta. Kun harrastukseen yhdistetään MR Golf Schoolin vastuullinen ja laadukas 

opetustoiminta, pääsee nuori viihtymään ja kehittymään kannustavassa ja turvallisessa ympäristössä. 

 

 

 

 

 

“Meillä oli niin hyvä junioriryhmä, että 
ystävät golfin parista saivat 
innostumaan lajista. Myöhemmin 
kisaaminen vei sydämen.” – Minni 

 

 

“Golfissa kiehtoi se, ettei 
tarvinnut odotella matsipäiviä 
vaan kaverille soitto ja pelit 
oli heti käynnissä.” – Roope 

 

 

MR Golf School arvot:  

Sinnikkyys – Onnistumiset – Ilo – Kaverit – Yhdessäolo – Luonto – Reiluus – Rehellisyys 

 

MR Golf School valmentajien vastuu: 

Mielenkiinto – Läsnäolo – Tuki – Innostavuus – Vaativuus treeneissä – Kannustava ilmapiiri 

 



 

www.mrgolfschool.fi 
 
 

 

Nyt sinulla ja yritykselläsi on loistava tilaisuus olla mukana tukemassa tärkeää juniorityötä. 

Tuo ystäväsi, asiakkaasi tai yhteistyökumppanisi nauttimaan MR Golf Schoolin raikkaasta 

ilmapiiristä ja iloisesta toiminnasta. 

 
Juniorigolfpäivä yhteistyökumppaneille by Minni & Roope Golf School 

 

Pickala Seaside kentällä 12.8.  

klo 08.00 Aamiainen ja kisainfo 

klo 08.30 Tervetuloa by Minea Blomqvist-Kakko  

klo 09.30 Yhteislähtö Pickalan Seaside kentällä 

klo 14.30 Palkintojenjako 

 

Beat the Pro by Minni ja Roope 

Trackman analyysi by Tommi Laitto  

Longest Drive -kilpailu by Tuomas Tuovinen 

 

 

Tiedustelut & varaukset: 

MR Golf School Sales Manager 

Peter Erofejeff 

 

peter.erofejeff@gmail.com 

050-307 5048 

 

Minni & Roope Golf School Junioriyhteistyöpaketit: 

Junior Par -paketti 599€ + alv 24% 
 

Sis. 3 hengen joukkueen MR Golf Schoolin Junior golfpäivään. 

 

 

Junior Birdie -paketti 999€ + alv 24% 
 

Sis. 3 hengen joukkueen MR Golf Schoolin Junior golfpäivään. 

 

+ Logonäkyvyys MR Golf Schoolin nettisivuilla (Junior 

kumppanit), kahdessa videossa (”Road to Season Start” ja 

”Juniori päivä Pickalassa”) ja Pickalan juniori yhteistyö-

kumppaniseinällä. 

 

 

Junior Eagle -paketti 3000€ +alv 24% 
 

Sis. 3 hengen joukkueen MR Golf Schoolin Junior golfpäivään. 

 

+Logonäkyvyys MR Golf Schoolin nettisivuilla (Junior 

kumppanit), kahdessa videossa (”Road to Season Start” ja 

”Juniori päivä Pickalassa”) ja Pickalan juniori yhteistyö-

kumppaniseinällä. 

 

 

+Yhtiön tarjoamat väyläboxi vastineet ”Junnusponssi” 

ohjelmaan ovat seuraavat:  

 

Oikeudet 

Oikeus juniorikumppanistatukseen 

20 kpl green fee -lippuja per vuosi 

 

Näkyvyys  

Nimetty väylä yrityksen logolla yhdellä kentällä 

Väyläboxi konsepti yhdellä kentällä 

Logo nettisivustolla juniorikumppani osiossa ja linkki yrityksen 

nettisivuille 

 

Hyödyntäminen 

Give-away mahdollisuus väyläboxin yhteydessä 

Give-away tuotteiden jako/täyttö väyläboxiin 

Promootioväylä Pickala Partner Day -tapahtumassa 

 

Suhdetoiminta 

Kumppanitapaamiset min. 2 krt vuosi 

Pickala kumppaniverkoston matka (omakustanne) 

 

Muut oikeudet 

Oikeus käyttää Pickalan logoa markkinoinnissa 

Oikeus käyttää kumppanistatusta omassa viestinnässä 

Oikeus käyttää kuvia ja videoita markkinoinnissa 


