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AUTA MEITÄ AUTTAMAAN 
VAKAVASTI SAIRAITA LAPSIA 
Yritykselläsi on mahdollisuus olla mukana yhdessä 
Team Rynkebyn kanssa taistelemassa lasten vakavien 
sairauksien voittamiseksi Suomessa.  

Team Rynkeby on ollut mukana auttamassa vakavasti sairaita lapsia yli 20 

vuoden ajan – suurin osa lahjoitusvaroista on kohdistettu lasten syövän 

tutkimukseen. Vuonna 2022 olemme keränneet jälleen 10,4 miljoonaa euroa 

lisää hyväntekeväisyyteen. Yhteensä vakavasti sairaiden lasten hyväksi on 

kerätty jo yli 80 miljoonaa euroa. 

(lisätietoja www.team-rynkeby.fi).

Team Rynkebyn pyöräilijät ja huoltotiimi toimivat lasten syöpäjärjestöjen 
lähettiläinä. Kuitenkin puolelle näistä lapsista jää pitkäaikaisvaikutuksia. 
Omalla toiminnallaan, yhdessä osallistujien perheiden ja erilaisten yhteisöjen 
ja verkoston kautta, Team Rynkeby mahdollistaa pitkäjänteisen tutkimustyön. 
Nykyään kuusi seitsemästä syöpään sairastuneesta lapsesta paranee. 
Kuitenkin puolille näistä lapsista jää pitkäaikaisvaikutuksia. Tämän takia viime 
vuosina varoja on ohjattu myös näiden pitkäaikaisvaikutusten tutkimukseen.



TEAM RYNKEBY – 
EUROOPPALAINEN 
PYÖRÄILYPROJEKTI 

Team Rynkeby on eurooppalainen 
hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue, joka 
pyöräilee joka kesä Pariisiin ja kerää rahaa 
vakavasti sairaille lapsille.

Projekti sai alkunsa 2002, kun 11 amatööripyöräilijää, joilla oli 

yhteys Rynkeby Foods yritykseen (tanskalainen mehufirma) 

päättivät että he haluavat polkea Pariisiin, saadakseen liikuntaa 

ja nähdäkseen Tour de France pyöräilykisan maaliintulon. 

Kaikki Team Rynkeby osallistujat kattavat itse omat 

kustannuksensa. Hallinnolliset kulut katetaan yhteisesti Eckes - 

Graninin toimesta sen brändien Rynkeby, God Morgon, Hohes 

C ja Granini kautta yhdessä hyväntekeväisyysorganisaatioiden 

kanssa, joita Team Rynkeby tukee. Hallintokulut eivät koskaan 

ylitä 12% kerätyistä varoista, keräystuloksen summasta 

riippumatta.  

Vuonna 2022 Team Rynkeby joukkueisiin osallistui yli 2,000 

pyöräilijää ja 500 huoltotiimien jäsentä, yhdeksästä eri maasta, 

sisältäen Tanska, Ruotsi, Suomi, Norja, Islanti, Färsaaret, Saksa, 

Sveitsi ja Belgia.



HYÖDYNNÄ SPONSORISOPIMUSTA 

Team Rynkebyn sponsorina et ainoastaan lahjoita rahaa hyvään tarkoitukseen. Olet myös mukana tekemässä terveistä 
elämäntavoista näkyvämpää ja auttamassa kriittisesti sairaita lapsia saamaan enemmän näkyvyyttä ympäri Eurooppaa. 

Yrityksesi tuki Team Rynkebylle herättää kunnioitusta ja huomataan varmasti niin asiakkaiden kuin toimittajienkin keskuu-
dessa, myös työntekijät voivat olla ylpeitä osallistumisesta.

Näkyvyys ajoasussa sekä www.team-rynkeby.fi -verkkosivulla

Voit käyttää Team Rynkeby - banneria omalla verkkosivustolla ja sähköpostin allekirjoituksessa 

Hyödynnä kuvia, filmejä ja muita graafisia elementtejä omassa markkinoinnissasi

Kerro sponsoroinnista Facebook -sivustolla, Instagramissa ja LinkedIn:ssa 

Printtaa diplomi ja laita se näkyville niin että kaikki näkevät, että ole Team Rynkeby - tukija 

Voit hyödyntää sponsorisopimusta monilla eri tavoilla omassa viestinnässä ja 
suhdetoiminnassa: 





Logo 
kaikkiin 
maihin 

Logojen 
määrä pyöräily 
asuihin

Logojen 
määrä huolto-
autoihin**

Sponsoriso-
pimuksen 
diplomi

Sponsorointi 
banneri omalle 
verkkosivulle 

Logo Team 
Rynkeby 
verkkosivulle 

Esittely Team 
Rynkeby 
verkkosivulla***

Ammat-
timainen 
sparraus

Erityinen Team 
Rynkeby Platina 
pyöräilypaita

Summa
ilman alv.

Platina 6 6
Alkaen 12.500 

EUR

Kulta 1 1
Alkaen 

2.500 EUR

Hopea 1
Alkaen 

1.500 EUR

Pronssi Alkaen
500 EUR

Tiimi*

Hyödylliset 
luontois-

suoritukset tai 
rahalahjoituk-

set

VALITSE SINULLE SOPIVA SPONSORISOPIMUS! 

* Tiimisponsorit: tukee yksittäistä tiimiä joko rahallisesti tai tuotteilla. Auttaa pitämään osallistujien kustannukset pienempänä ja samalla voi 
markkinoida omaa tuotetta tai brändiä. 

** Sponsori vastaa autojen teippauksesta, suunnittelusta ja painatuksesta.

*** Sponsori tuottaa tekstin ja toteutus tehdään yhdessä Maajohtajan kanssa.





TUE TEAM RYNKEBY SÄÄTIÖTÄ

WWW.TEAM-RYNKEBY.FI FACEBOOK.COM/TEAMRYNKEBY LINKEDIN.COM/COMPANY/TEAM-RYNKEBY       INSTAGRAM.COM/TEAMRYNKEBY

OTA YHTEYTTÄ: LEA KOIVISTO, MAAJOHTAJA FINLAND,  +358 40 551 8159, LMCK@TEAM-RYNKEBY.COM

Pääyhteistyökumppani God Morgon

SUOMI


