PARTIOLAINEN, TULE MUKAAN
STREET-O -TAPAHTUMIEN MYYNTIIN!
Mitä on Street-O?
Street-O on kaupungissa järjestettävä rastiseikkailu, johon voi osallistua kuka
tahansa täydestä aloittelijasta kokeneeseen suunnistajaan. Tapahtumassa on tunti
aikaa hakea kartan avulla rasteja mielenkiintoisista kohteista omaan tahtiin edeten.
Jokaiseen rastiin liittyy kysymys, vastauksen saa selville vain löytämällä rastin.
Street-O -tapahtumia järjestetään viikoittain ympäri pääkaupunkiseutua, Turussa, Tampereella, Salossa, Hämeenlinnassa ja Kankaanpäässä.
Tapahtumien tuotot ohjataan järjestelykystannusten jälkeen
100% partiotyön tukemiseen.
Oy Street-O Ab on partiolippukunta Turun Metsänkävijät ry:n 100% omistama yhtiö, joka järjestää Street-O -tapahtumia Turussa,
Espoossa ja Helsingissä. Muualla Suomessa tapahtumia järjetetään franschising-kumppanuusmallilla.

Huippuluokan yhteistyötarjous
rekisteröidyille partiolippukunnille:
Lippukunnalla on nyt mahdollisuus kerätä varoja myymällä pääkaupunkiseudun Street-O -tapahtumien
osallistumismaksuja 50/50-kumppanuussopimuksella. Jokainen myyty osallistumismaksu tuottaa lippukunnalle puolet (50%) lipun hinnasta – eli selvää rahaa!
Kumppanuussopimuksessa lippukunnan tehtävä on ainoastaan myydä lippuja. Kaikesta muusta, kuten
tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä verkkokaupasta (ml. tilitykset lippukunnilla) huolehtii Oy
Street-O Ab. Lippukunnan ei tarvitse sitoutua myymään yhtään lippua, mutta osallistumisia voi myydä niin
paljon kuin haluaa. Älä ohita tätä mahdollisuutta!
Pääkaupunkiseudun tapahtumat:
Street-O -viikkotapahtumat: Pääkaupunkiseudulla elo-joulukuun 2021 aikana noin 20 kpl
Jukola Street-O: 19.6.2021 päivällä Helsingissä. Jukola Street-O -suunnistustapahtuma järjestetään
porrastetusti yhtenä päivänä seitsemänä itsenäisenä suunnistustapahtumana. Jukola Street-O -tapahtumaan
voi osallistua seitsemän hengen joukkueena sekä yksin tai pienemmässä porukassa.
Kuinka mukaan?
1. Lippukunnan nimenkirjoitusoikeuden haltija lähettää sähköpostin osoitteeseen asiakaspalvelu@street-o.fi
2. Kirjoita otsikkokenttään ”Street-O –kumppanuussopimus”.
3. Kirjoita viestikenttään:
Esimerkki lippukunta ry haluaa tehdä myyntisopimuksen Street-O:n kanssa.
Ry:n tilinumero on FIXX XXXX XXXX XXXX XX.
Yhteyshenkilönä toimii Mikko Mallikas (Puh. 040 - 000 0000, Email: mikko.mallikas@partio.fi).
Terveisin Nimenkirjoitusoikeuden Haltija. Puh. XXX– XXX XXXX, Email: abc@abc.fi”
4. Vastauksena Street-O lähettää lippukunnan oman koodin verkkokauppaan, joka ostotapahtuman
yhteydessä asetetaan kuponkikenttään verkkokaupassa. Tällöin ostetun tuotteen hinnasta puolet
ohjautuvat automaattisesti lippukunnan tilille.
Street-O -hinnasto:
Kausikortti, syksy . . . .  120 €
Sarjalippu, 10 kertaa  . . 70 €
Kertalippu  . . . . . . . . . . . 8 €

Jukola Street-O -hinnasto:
Joukkue, 7 hlö . . . . . . . 42 €
Joukkue, 4 hlö . . . . . . . 28 €
Kertalippu  . . . . . . . . . . . 8 €

Lisätiedot: Jerry Aunula, puh. 050 521 6420

