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INSPIROIVA
F-LIIGA on innostava ja inspiroiva myös
sisäisesti ja siitä ollaan ylpeitä – liigasta
halutaan tehdä joka päivä parempi ja
mielenkiintoisempi.

LIIKUTTAVA

F-LIIGA, pelaajat ja seurat koskettavat ja
liikuttavat yhteisöjä omalla toiminnallaan.
F-LIIGA on merkittävä yhteiskunnallinen
vaikuttaja. Inspiroimme esimerkillämme
ja käytöksellämme lisäämään liikettä
– yleisöä viihtymään tapahtumissa ja
digitaalisissa kanavissa sekä tietenkin
myös liikkumaan lajin parissa.
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MERKITYKSELLINEN

F-LIIGA on merkityksellinen kaikille
kohderyhmille - katsojille, seuroille,
kumppaneille ja sidosryhmille - tarjoten
kaikille aitoa lisäarvoa. Katsojat viihtyvät,
seurat kehittyvät sekä kumppanit ja
sidosryhmät hyötyvät.

EROTTUVA

F-LIIGA on Suomessa muista lajeista
erottuva pääsarjatason liiga: se on
ainoa laji, jota viedään liigamuotoisena
maailmalle. Pelin korkea taso, Suomen
kansainvälinen arvostus salibandymaana
sekä liigaa tukevat digitaaliset alustat ja
palvelut tekevät F-LIIGAsta erottuvan ja
kiinnostavan – kaupallisen.
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ELÄMYKSIÄ. ENERGISYYTTÄ. MENESTYSTÄ. F-LIIGA.

VISIO

F-LIIGA on maailman liikuttavin ja
arvostetuin salibandyliiga, jossa
korostuvat merkityksellisyys,
digitaaliset ratkaisut, kaupallisuus
sekä yhteisöllisyys. F-LIIGA on
Suomessa ja maailmalla selkeä
edelläkävijä, jonka keskiössä ovat
hyvinvoivat ja vaikuttavat seurat.

Seuraa meitä somessa:

MISSIO

F-LIIGA vie suomalaista
salibandyä maailmalle ollen niin
kotimaassa kuin kansainvälisesti
seurattu ja kiinnostava. F-LIIGA
elää vahvasta yhteisöllisyydestä
– seurat osallistavat sekä saavat
ihmiset liikkeelle ja tunteiden
valtaan.

LUPAUS

F-LIIGA ottaa katsojansa
energisesti yhteisölliseen
otteeseensa – niin
pelitapahtumassa kuin
digitaalisessa ympäristössä.
Maailman viihdyttävin ja
kilpailullisin liiga innostaa
sitä seuraavia ihmisiä, sen
parissa toimivia seuroja sekä
yhteistyökumppaneita Suomessa
ja kansainvälisesti.

Salibandy on Suomen nopeimmin
kasvava joukkueurheilulaji.
Vahvasti paikallinen,
aidosti kansainvälinen
• Liikejuridiikka
• Patentit
• Tavaramerkit
• Mallioikeudet
Eversheds Asianajotoimisto Oy
Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä,
Oulu, Tampere, Turku | eversheds.fi

We love floorball!
Enemmän maaleja ja nopeita tilanteita!
Olemme virallisena yhteistyökumppanina vahvasti
tukemassa salibandymaajoukkuetta sekä
suomalaisia salibandyseuroja. Meiltä löydät myös
parhaat merkit ja laajan valikoiman vaatteita
ja varusteita salibandykentille aina
edulliseen hintaan.

• www.jssuomi.fi

Uudistunut Stadium Team Sales
-konsepti tuo helpompaa arkea
seuroille ja pelaajille. Päivitetty
konseptimme mahdollistaa
seura- ja joukkuemallistot sekä
oman Team Sales -myyjän
asiantuntevan palvelun,
parhaat hinnat, nopeat ja
luotettavat toimitukset ja
jopa 10 % seurabonuksen!

Virallinen yhteistyökumppani
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