KYLLÄ, haluan olla mukana rakentamassa Sinistä
isänmaata seuraavan lahjoituksen muodossa:
GOLD
10 000€

IRON, business
500€

BRONZE
1500€

Muu summa
€

SILVER
5000€

IRON, personal
250€

Haluan lahjoituksesta laskun.

Aika ja paikka:
Lahjoittajan tai lahjoittajan edustajan
allekirjoitus ja nimenselvennys

Kansallissäätiön edustajan allekirjoitus ja
nimenselvennys

Säätiö toimii Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella edistäen
porvarillisia arvoja, yritteliäisyyttä, demokratiaa sekä yksilön
vapautta ja vastuuta.
Säätiön toiminnan 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi säätiö pyrkii
laajentamaan toimintaansa ja tarjoamaan edustamilleen arvoille ja
toiminnalle tulevaisuudessa pysyvän kiinnekohdan omien kokous- ja
toimitilojen muodossa. Toimitilaan sijoittuvat tulevaisuudessa sekä
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen että sen lähiyhteisöjen toimistot.
Tarjoamme Sinulle mahdollisuuden osallistua tähän
projektiin oheisten pakettien muodossa.

Myynti ja lisätiedot:

Ari Tuutti
Hallituksen puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Kansallissäätiö
Gsm: 040 582 2225
Jaakko Salovaara
Asiamies
Pohjois-Pohjanmaan Kansallissäätiö
Gsm: 040 744 0689
Email: jaakko.salovaara@kokoomus.fi
Pohjois-Pohjanmaan Kansallissäätiö
Uusikatu 24 G73
90100 Oulu
Y-tunnus: 1514138-3
Pankkiyhteys: Nordea FI27 1107 3000 3886 64

Tule mukaan rakentamaan
Sinistä isänmaata!

Perinteinen ja arvostettu Nousukiitoon
-seminaarisarja on jo vuosikymmenen
ajan koonnut yhteen yhteiskunnallisen
vaikuttamisen ja keskustelun johtavia
nimiä.
Talouden ja politiikan ammattilaisten
ajankohtaisiin aiheisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin pureutuvat katsaukset antavat erinomaisen aitiopaikan ja
mahdollisuuden tasokkaaseen keskusteluun ja ajatustenvaihtoon.
Keynote-puhujien lisäksi seminaarissa
kuullaan alueen merkittävien päätösentekijöiden, vaikuttajien ja yrittäjien
kommenttipuheenvuoroja sekä käydään
keskustelua yleisön ja vieraiden välillä.
Seminaarit pidetään Oulussa korkealuokkaissa kokous- ja ravintolatiloissa.
Pääsylipun hinta on normaalisti 5001500€ sisältäen ohjelman lisäksi kahvit,
lounaan sekä tilaisuuden lopuksi vapaamuotoisen cocktailhetken seminaarin
alustajien seurassa.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja
viihtymään.

Seminaarin Keynote-puhujat
2009-2015

Peter
Fagernäs

Jenni
Haukio

Jyrki
Katainen

SOPIMUSTASOT JA TUOTTEET

GOLD

10 000€
Pia-Noora
Marjo
Kauppi Kolehmainen

Anssi
Rantala

Paula
Risikko

Leena
Mörttinen

Lauri
Uotila

Lahjoittamalla saat seuraavat edut

SILVER BRONZE

IRON

5000€

1500€

500€*
250€**

Kunniakirja

Kunniakirja

Kunniakirja

Kunniakirja

Perustajaplakaatti

Perustajaplakaatti

Perustajaplakaatti

Perustajaplakaatti

10 kokouspakettia

5 kokouspakettia

1 kokouspaketti

5 seminaarilippua

3 seminaarilippua

1 seminaarilippu

Tapaaminen
ministerin kanssa

Kunniakirja toimitetaan lahjoituksen suorittaneen yrityksen, yhteisön tai henkilön nimellä.
Perustajaplakaatti on yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön nimellä kaiverrettu 75x40mm laatta,

Jan
Vapaavuori

Iiro
Viinanen

Matti
Vuoria

joka kiinnitetään säätiön toimitiloihin.
Kokouspaketti maksimissaan 40 henkilölle sisältäen kahvituksen (kahvi, tee, pikkuleipä) sekä
saunatilojen käyttöoikeuden. Tilavaraukset suoritettava erikseen.
Seminaarilippu oikeuttaa osallistumaan valittuun Nousukiitoon-seminaariin.
Ministeritapaaminen voidaan toteuttaa yhteistyökumppanin toivomalla tavalla joko yritysvierailuna, aamiais- kahvi- tai lounastapaamisena tai muulla erikseen sovittavalla tavalla. Ministerivierailujen
yhteydessä huomioidaan henkilöturvaamisen ja virallisen ohjelman vaatimukset.

* Yritykset ja yhteisöt
** Yksityishenkilöt

