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Baristamaajoukkue on taas koottu
Suomen Erikoiskahviyhdistyksen Baristamaajoukkueeseen kootaan kahvialan
ammattilaisia ja tosiharrastajia, joita yhdistää intohimo loistavaan kahviin ja
ammattimaiseen kahvinvalmistamiseen, halu kehittyä omassa työssä ja nostaa Suomi
kahvimaailmankartalle.
Kilpailevina jäseninä kaudella 2013-2014 mukana ovat Suomen hallitseva Brewers Cup –
mestari Noora Kahila (barista / Kaffa Roastery, Helsinki) Suomen hallitseva baristamestari
Kalle Freese (freenlance barista, Helsinki) sekä Antti Mäkinen (barista / Johan&Nyström,
Helsinki). Hangaround-jäseninä toimintaan liittyivät Viivi Ahtiainen (barista / Fratello
Torrefazione) sekä Antti Suomela (baristakouluttaja, Meira). Joukkueen toiminnasta vastaa
team leader Roman Kolpaktsi (barista / La Torrefazione, Helsinki),
Lisätietoa joukkueesta ja sen toiminnasta media- ja jäsentiedotteesta sekä SEKO ry:n
toiminnanjohtajalta.

Tähtäimessä Nordic Barista Cup
Maajoukkue tähtää kilpailemaan erikoiskahvialan ryhmämittelössä Nordic Barista Cupissa,
joka pidetään tänä vuonna Oslossa 5.-7. syyskuuta.
Kilpailussa kohtaavat Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin baristamaajoukkueet.
Kansainvälinen tuomaristo arvioi maajoukkueiden suorituksia paitsi ammattitaitoon, myös
yhteistyökykyyn ja muihin tärkeisiin seikkoihin perustuen.
Haussa on ei enempää eikä vähempää kuin kultainen pokaali, jonka Suomen viime
vuonna suvereenisti pokkasi itselleen.
Lisätietoa Nordic Barista Cupista media- ja jäsentiedotteesta sekä SEKO ry:n
toiminnanjohtajalta.

Sponsorit ja tukijat
Haemme sponsoreita alkavalle kaksivuotiskaudelle tukemaan baristamaajoukkueen
toimintaa. Tule mukaan vahvistamaan Suomen erikoiskahvikulttuurin arvostusta ja
rakentamaan pohjaa kansainvälistymiselle! Sponsoriportaat löydät liitteestä 1.
Sponsoritarjousten tulee olla voimassa 5.9.2013 saakka, ja ne lähetetään mahdollisimman
pian, kuitenkin viimeistään 30.6.2013 mennessä osoitteeseen karoliina.makela@seko.fi
Tarjoukset käsitellään ja sponsorit valitaan sitä mukaa kun tarjouksia saapuu, ja kuhunkin
kategoriaan voidaan valita useita sponsoreita. Sponsorien ei tarvitse olla erikoiskahvialan
toimijoita. SEKO ry:n ja SCAE FC ry:n jäsenillä on jäsenhinnat sponsoripaketeista.
___________________
Karoliina Mäkelä
toiminnanjohtaja
Suomen Erikoiskahviyhdistys SEKO ry
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Kaksivuotinen yhteistyökausi (7/2013 - 6/2015)
Sponsori
 maksu 800 € / vuosi (SEKOn ja SCAE FC:n jäsenille 600 € / vuosi)
 sponsorin saamat edut:
- sponsorin logo edustuspaitaan (eps-logo toimitettava 1.7.2013 mennessä)
- 2 kpl koko päivän tapahtumia, joissa 4 baristamaajoukkueen jäsentä (ensisijaisesti
kilpailevat jäsenet) esiintyvät / kouluttavat / osallistuvat tempauksiin tms. (sovittava
viim. 2 kk. ennen tapahtuman ajankohtaa, toteutettava sopimuskauden aikana)
- mainosbanneri ja linkki SEKOn kotisivuilla sopimuskauden ajan
- sponsorin nimi ja logo kaikissa tiedotteissa sekä SEKOn kotisivuilla maajoukkueen
osiossa sekä SEKOn Facebook-profiilissa
- mahdollisuus tarjota tila ja/tai luennoitsija baristamaajoukkueelle kauden aikana
Tukija
 maksu 200 € / vuosi (Sekon ja Scaen jäsenille 100 € / vuosi)
- sponsorin nimi ja logo kaikissa tiedotteissa sekä SEKOn kotisivuilla maajoukkueen
osiossa
- mahdollisuus tarjota tila ja/tai luennoitsija baristamaajoukkueelle kauden aikana
Hyödykesponsori (sponsorimaksu hyödykkeinä)


lentoliput Nordic Barista Cupiin 2013 ja 2014 (3 osallistujaa / matka)
- sponsorin saamat edut:
 sponsorin logo edustuspaitaan (eps-logo toimitettava 1.7.2013 mennessä)
 mainosbanneri ja linkki SEKOn kotisivuilla sopimuskauden ajan
 nimi ja logo kaikissa tiedotteissa sekä maajoukkueen nettiosiossa
 1 kpl koko päivän tapahtumia, joissa baristamaajoukkue esiintyy / kouluttaa
/ osallistuu tempauksiin tms. (sovittava viim. 2 kk. ennen tapahtuman
ajankohtaa, toteutettava sopimuskauden aikana)



Tiimivaatetus (paidat, solmiot, takit)
- sponsorin saamat edut:
 mainosbanneri ja linkki SEKOn kotisivuilla sopimuskauden ajan
 nimi ja logo kaikissa tiedotteissa sekä maajoukkueen nettiosiossa



Suomen liput (1 kpl pöytälippu jalustalla, 4 kpl miniliput joukkueelle)
- sponsorin saamat edut:
 mainosbanneri ja linkki SEKOn kotisivuilla sopimuskauden ajan
 nimi ja logo kaikissa tiedotteissa sekä maajoukkueen nettiosiossa

SEKO ry ei laskuta arvonlisäveroa.

