Yhteistyöpaketit
Taitaja tarjoaa yhteistyökumppaneilleen valmiit
yhteistyöpaketit, joiden perusteella on helppo
valita yrityksellesi tai yhteisöllesi sopivin osallistumistapa.
Yhteistyösopimusten arvo voi koostua yhdistelmästä koneita, laitteita, työpanosta ja/tai
rahaa. Yhteistyöpaketin sisältö on aina lajikohtainen, ja yksityiskohdat sovitaan yrityksen tai
yhteisön resurssien ja tavoitteiden mukaisesti.
Kumppanilla on oikeus käyttää Taitaja2012
Jyväskylä -logoa omassa markkinoinnissaan.

4. VÄNKÄRI
5 000 euroa + alv
Yhteistyökumppani saa logonäkyvyyden (leveys 80, korkeus
50 cm) lajialueella, lajin infonäytössä ja lajin nettisivulla.
Yhteistyökumppanilla on mahdollisuus vaatettaa lajin
kilpailijat yrityksen logolla varustetuilla, lajiin liittyvillä ja
asianmukaisilla vaatteilla muut yhteistyösopimukset huomioon
ottaen. Sopimukseen sisältyy lisäksi 1 VIP-passi tapahtumaan.

2. Taituri

3. Mestari

4. Vänkäri

5. Kisälli

30 000*

15 000*

10 000*

5 000*

2 500*

5. KISÄLLI
2 500 euroa + alv

1. PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI
30 000 euroa + alv
Sisältää suurlogonäkyvyyden (leveys 350, korkeus 120 cm)
Taitaja2012-tapahtumassa sekä yhden alla olevista yhteistyöpaketeista.

6. OPPIPOIKA
1 250 euroa + alv

A. 1 x Taituri + 2 x Vänkäri
B. 2 x Mestari + 1 x Vänkäri
C. 5 x Vänkäri

Yhteistyökumppani saa logonäkyvyyden (leveys 35, korkeus
25 cm) mainostolpassa.

Pääyhteistyökumppanuus tarjoaa parhaan huomioarvon
Taitaja2012-tapahtumassa, avajaisissa ja päättäjäisissä sekä
logonäkyvyyden painomateriaaleissa, lehti-ilmoituksissa ja
www.taitaja2012.fi etusivulla. Pääyhteistyökumppanuus
sisältää oman osaston (300 x 200 cm) tapahtuma-alueella.
Sopimukseen sisältyy yhteensä 10 VIP-passia tapahtumaan.

7. PALKINTOKUMPPANI
1 350 euroa

1 350

Logonäkyvyys lehti-ilmoituksissa
lajialueella

Oma esittelyosasto
Logonäkyvyys painomateriaaleissa
Logonäkyvyys www.taitaja2012.fi -sivulla

kaikissa
etusivulla

Logonäkyvyys lajialueella (cm)

lajikohtaisissa lajikohtaisissa
lajin sivulla

lajin sivulla

lajin sivulla

lajin sivulla

270 x 120

270 x 120

80 x 50

35 x 25

Näin onnistut Taitaja-yhteistyössä!

5

2

1

35 x 25

35 x 25

• Päätä tavoitteesi Taitaja-tapahtumassa
• Valitse tavoitteitasi parhaiten
tukeva yhteistyöpaketti
• Tehosta läsnäoloasi tapahtumassa
lisänäkyvyydellä
• Neuvottele osallistumisesi yksityiskohdat
Taitaja-yhteyshenkilösi kanssa

Logonäkyvyys kilpailijoiden vaatetuksessa
VIP-passit

10

Palkintokumppani mainitaan lajikohtaisen
palkintojenjaon yhteydessä lajialueella

Otteita Taitaja2012-kuvasarjasta, jossa
ao-oppilaitoksissa opiskelevat nuoret piirsivät
tauluun omia valintojaan ja unelmiaan.

Optio jatkaa samaa kumppanuutta
seuraavissa Taitaja-kilpailuissa
Yhteistyömuodot määritellään tarkemmin yhteistyösopimuksissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

* + alv

TAITURI / MESTARI
270 x 120 cm
PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI
350 x 120 cm

VÄNKÄRI 80 X 50 cm

Yhteistyökumppani saa logonäkyvyyden (leveys 35, korkeus
25 cm) mainostolpassa. Yhteisön/yrityksen rahapalkinnot
luovutetaan lajialueella tapahtuvassa palkintojenjakotilaisuudessa 26.4.2012.

- KISÄLLI
- OPPIPOIKA
- PALKINTOKUMPPANI
35 X 25 cm

Lisänäkyvyys
Hyödynnä Taitaja yleisötapahtumana
täysimääräisesti ja tehosta näkyvyyttäsi.
Lisänäkyvyys on mahdollista hankkia
yhteistyöpakettiin liitettynä tai ilman
yhteistyöpakettia.

KAULANAUHA TAPAHTUMAPASSILLE
4 000 euroa + alv
Näkyvä mainospaikka, joka säilyy muistona myös tapahtuman
jälkeen. Nauhoja tehdään 3 000 kpl ja niihin painetaan
Taitaja2012 Jyväskylä -logo sekä yhteistyökumppanin logo.

1. palkinto 600 euroa
2. palkinto 450 euroa
3. palkinto 300 euroa

ESITTELYTILA
2 000 euroa + alv
Esittelytilan 4 x 4 m hintaan sisältyy tilan vuokra, seinät,
otsalauta, pöytä, tummansininen palamatto, valaisin, pistorasia
ja sähkö.

TAITURI
300 x 200 cm

KILPAILUOPAS
Kilpailuopas on noin 80-sivuinen infopaketti, joka sisältää
kilpailulajien esittelyt, kilpailualueen kartat, aikataulut ja infon
tapahtumasta sekä tapahtuman oheisohjelmista. Opasta jaetaan
yleisölle ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana.

LCD-näyttö

3. MESTARI (4 kpl/laji)
10 000 euroa + alv
Yhteistyökumppani saa lajialueella suurimman logonäkyvyyden (leveys 270, korkeus 120 cm), logonäkyvyyden kilpailuoppaassa lajin esittelysivulla, lajin infonäytössä sekä lajin
nettisivulla. Sopimukseen sisältyy lisäksi 2 VIP-passia
tapahtumaan.

1 250*

Suurlogonäkyvyys kilpailussa

2. TAITURI (1 kpl/laji)
15 000 euroa + alv
Yhteistyökumppani saa lajialueella suurimman logonäkyvyyden (leveys 270, korkeus 120 cm), logonäkyvyyden kilpailuoppaassa lajin esittelysivulla, lajin infonäytössä ja lajin
nettisivulla sekä halutessaan oman 300 x 200 cm esittelyosaston lajialueen yhteydessä. Sopimukseen sisältyy lisäksi 5
VIP-passia tapahtumaan.

6. Oppipoika 7. Palkintokumppani

Logonäkyvyys lajialueen infonäytössä

Yhteistyökumppani saa logonäkyvyyden lajialueen mainostolpassa (leveys 35, korkeus 25 cm), lajin infonäytössä ja lajin
nettisivulla. Tuomarityöskentelystä solmitaan Kisälli-sopimus.

Pääyhteistyökumppanisopimus tehdään yhdessä Taitaja2012
Jyväskylän järjestäjän ja Skills Finland ry:n kanssa. Sopimukseen sisältyy optio jatkaa pääyhteistyökumppanina myös
seuraavassa Taitaja-tapahtumassa.

1. Pääyhteistyökumppani

KILPAILIJA-ASUT

Ilmoituskoot ja -hinnat:
• 1/4 sivu 400 euroa (65 x 103 mm)
• 1/2 sivu 700 euroa (135 x 103 mm)
• Koko sivu 1 200 euroa (135 x 210 mm)

Nuorten ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja on Suomen
suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma,
joka järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 24.–26.4.2012.
Tapahtumaan odotetaan 30 000 kävijää.
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Koulutuksen osaajat kohtaavat Jyväskylässä!

Ota hyöty irti ammattiosaamisen
suurtapahtumasta!
Vaikuta tulevaisuuteen
Mitä ja miten töitä tehdään tulevaisuudessa?
Vaikuta nuorten asenteisiin ja urasuunnitelmiin,
opetuksen tavoitteisiin ja sisältöön sekä työn ja
tekemisen laatuvaatimuksiin.

Taitaja-tapahtuman kilpailuissa taitojaan mittelee 500
opiskelijaa. Yleisö pääsee seuraamaan ammattiin opiskelevien
nuorten SM-kilpailua ja voi samalla tutustua laajasti eri uraja koulutusvaihtoehtoihin. Tapahtumassa yritykset kohtaavat
nuorten kykyjen joukossa omia tulevaisuuden tekijöitänsä ja
nuoret saavat tukea ammatinvalintaan. Tapahtuman teema
on "Tee elämäsi paras valinta".

Kohtaa nuoret
tulevaisuudentekijät

Mediakortti

Rekrytoi, markkinoi, tarjoa tuotteita ja palveluitasi. Kohtaa tulevat työntekijät ja kuluttajat.
Rakenna positiivista julkisuuskuvaa.

Ammattitaidon SM-kilpailussa oman alansa Suomen
mestaruudesta kilpailee 400 nuorta 41 alalta. Tapahtuman
yhteydessä järjestetään erityistä tukea tarvitsevien
TaitajaPLUS-ammattitaitokilpailut sekä Taitaja9-kilpailu,
jossa 100 peruskoulun yhdeksäsluokkalaista kilpailee
kädentaidoissa.

Verkostoidu
Verkostoidu ammatillisen koulutuksen opettajien ja päättäjien kanssa. Solmi sopimuksia tuote-,
palvelu- ja laiteyhteistyöstä. Vaikuta työssäoppimiseen sekä työvoiman saatavuuteen ja rekrytointiin.

Taitaja2012 Jyväskylä -tapahtuman järjestää Jyväskylän
koulutuskuntayhtymä yhteistyössä Keski-Suomen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Taitajan taustaorganisaationa toimii Skills Finland ry. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Rakenna tunnettuuttasi
Kenen työkaluilla Suomen parhaat osaajat
työskentelevät? Millä välineillä tulevat taitajat
koulutetaan Suomessa? Rakenna tunnettuuttasi
nykyisten ja tulevien ammattiosaajien parissa.

Ammattitaidon Suomen mestaruudesta kilpaillaan vuosittain. Vuonna 2011 tapahtuma järjestettiin Kuopiossa ja
vuonna 2013 se järjestetään Joensuussa.

Otteita Taitaja2012kuvasarjasta, jossa
ao-oppilaitoksissa
opiskelevat nuoret
piirsivät tauluun omia
valintojaan ja unelmiaan.

Kilpailulajit
Auto- ja
kuljetustekniikka
•
•
•
•
•

Autonasennus
Autokorinkorjaus
Automaalaus
Kuljetuslogistiikka
Metsäkoneen käyttö

IT- ja viestintäteknologia
•
•
•
•
•
•

CAD-suunnittelu
Painotekniikka
Painotuotteen suunnittelu
Tietojenkäsittely
Tietokoneet ja verkot
Verkkosivujen
tuottaminen
• Tv- ja videotuotanto

Palvelut

Ravitsemispalvelut

TaitajaPLUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Puhdistuspalvelu
• Kiinteistönhoito
• Artesaani

Asiakaspalvelu ja myynti
Hiusmuotoilu
Kauneudenhoito
Kukkasidonta
Lähihoitaja
Puhdistuspalvelu
Pukuompelu
Somistus
Hevostenhoito
Yrittäjyys

Rakentaminen
•
•
•
•
•
•
•
•

Huonekalupuuseppä
Ilmastointiasennus
Kivityöt
Maalaus ja tapetointi
Putkiasennus
Sähköasennus
Talonrakennus, kirvestyöt
Talonrakennus,
muuraus ja laatoitus
• Viherrakentaminen

tee elämäsi paras valinta

Kondiittori
Ravintolakokki
Cateringkokki
Tarjoilija

Teollisuus
•
•
•
•
•
•
•

Automaatioasennus
Elektroniikka
Koneistus
Laborantti
Levy ja hitsaus
Mekatroniikka
Koneenasennus
ja kunnossapito

Näytöslaji:
• Metsuri-metsäpalvelujen
tuottaja

Yhteystiedot

Logo lähetään eps- tai
ai-tiedostona osoitteeseen
logot@taitaja2012.fi
Logo on toimitettava viimeistään
29.2.2012.

Kilpailunjohtaja
Esko Junttila
040 341 5603
esko.junttila@taitaja2012.fi

Kilpailuoppaan mainoksen
toimitusohje osoitteessa
www.taitaja2012.fi/yrityksille.
Lisätietoja:
Tiedottaja Juha Luomala
juha.luomala@taitaja2012.fi,
040 341 5853 ja
www.taitaja2012.fi/yrityksille.

Näytöslajit
• Matkailu
• Muoviala,
komposiittirakenteet
• Taloushallinto
• Eläintenhoitaja

Aineisto-ohje

Lisäksi järjestetään
ammattinäytöksiä.

Yhteyspäällikkö
Pekka Kolehmainen
040 341 5454
pekka.kolehmainen@taitaja2012.fi
Tekniikkapäällikkö
Ari Halme
040 341 5667
ari.halme@taitaja2012.fi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Taitaja2012-toimisto
Sepänkatu 3
PL 472, 40101 Jyväskylä
www.taitaja2012.fi
Kaikilla lajeilla on oma lajivastaava, jolta voit kysyä lisää yhteistyömahdollisuuksista. Lajivastaavien
yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.taitaja.2012.fi

Yhteistyössä mukana

Ammattitaidon
SM-kilpailu
Jyväskylässä
24.–26.4.2012

