LEHDISTÖTIEDOTE 1.4.2015 – julkaisuvapaa heti
SUURSAARI RACELLE UUSI PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI
Avomeripurjehduskilpailu Suursaari Racen virallinen nimi on uuden pääyhteistyökumppanin
mukaisesti ”ALANDIA Suursaari Race”. Yhteistyösopimus on kolmevuotinen. Alandia on
venevakuutuksiin erikoistunut suomalainen vakuutusyhtiö. Yhtiön juuret ovat Ahvenanmaalla,
ja ydintoiminta on aina ollut laivojen ja veneitten vakuuttaminen. Alandia vakuuttaa yli 3 000
ammattialusta, ja yli 20 000 huvivenettä Suomessa ja Ruotsissa.
Alandia Venevakuutuksen Suomen aluejohtaja Robert Rostedt kommentoi: ”Haluamme
pitkällä sopimuksella vaikuttaa positiivisesti suomalaisen purjehduksen kehittymiseen.
Yhteistyömme kautta tulemme vahvasti viestimään, että olemme suomalainen venevakuutuksen ammattilainen. Suursaari Race on vuosikymmenien ajan jalostunut arvostetuksi ja
erittäin hyvin organisoiduksi purjehduskilpailuksi. Yrityksemme arvot linkittyvät hyvin
kilpailuun.”
Suursaari Racen markkinoinnista ja tiedottamisesta vastaava Tomi Hakola jatkaa: ”Mahtavaa
saada iso ja luotettava pääyhteistyökumppani perinteikkäälle avomeripurjehduskilpailulle.
Alandian avulla pääsemme mm. entistä määrätietoisemmin kehittämään suomalaista
avomeripurjehdusta ja miten voimme entistä innovatiivisemmin hoitaa tiedotusta. Viimeiset
pari vuotta olemme testanneet sosiaalisen median käyttöä erittäin hyvällä kokemuksella.
Kaikkien käytössä olevien tiedotuskanavien kävijämäärät (www, FB, youtube, twitter)
kasvoivat kukin 2014 vs 2013 yli 20%. Yksistään kilpailun www -sivut tavoittivat kilpailuviikon
aikana huikeat 5 500 eri kävijää. Facebookin voima tiedotuksessa on ollut käsittämättömän
iso kun kilpailun viestit tavoittivat viime vuoden kisan aikana yli 20 000 ihmistä”. Alandia
Suursaari Race löytyy osoitteesta www.suursaarirace.fi jonka lisäksi Facebookista,
Youtubesta ja twitteristä hakusanalla #alandiasuursaari #suursaarirace
TAUSTAA
Suursaari Race on yksi Skandinavian suurimmista avomeripurjehduskilpailuista. Tämänvuotinen kilpailu on järjestyksessään kahdeskymmenesviides (25.). Kilpailun ensimmäinen lähtö
on perjantaina 5.6.2015 kello 20.00. Kilpailun lähtö ja maali ovat samassa paikassa eli
Haukilahden venesataman ulkopuolella. Nopeimmat veneet tulevat maaliin jo lauantain ja
sunnuntain välisenä yönä. Kilpailevia veneitä tulee olemaan noin 130 - 150 ja purjehtijoita
noin 800.
Kilpailun perusajatus on ollut vuodesta 1991 aina sama eli kierretään Venäjän puolella
sijaitseva Suursaari. Suursaari on poikittain Suomenlahdella Kotkan edustalla sijaitseva
kallioinen saari. Ennen sotia Suursaari oli monille suomalaisille suosittu kesänviettopaikka.
Saarella sijaitsi mm. kasino. Suursaari nousee korkeimmalta kohdalta peräti 158 metriin
merenpinnasta joka antaa saaren kiertämiselle hyvän lisämausteen. Kilpailurata on
pituudeltaan noin 168 merimailia eli lähes 350 kilometriä.
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