KUTSU SEUROILLE: Hyppää mukaan Antaudu tanssille jäsenkampanjaan!
Mahtavaa alkavaa syksyä!
Syksyn alku on mitä hedelmällisintä aikaa uusien jäsenten hankintaan ja loimme jäsenkampanjan
yhteistyössä Suomen Breikkiliiton, FDO:n ja Suomen Pyörätuolitanssiliiton kanssa.
Meidän yhteinen jäsenkampanja Antaudu tanssille pyörähtää käyntiin tänään maanantaina 29.8.!
Jaamme tässä sähköpostissa sekä Facebookissamme ilmaiset sosiaalisen median materiaalit
kampanjaa varten teille seuroille - nappaa materiaalit haltuusi. Kampanja pyörii syksyn 2022 ajan.
Kampanjan tarkoituksena on saada lisää uusia harrastajia seuroihin. Pyrimme kampanjan avulla saamaan
näkyvyyttä sekä yksittäisille seuroille että tanssille harrastuksena sosiaalisen median kautta. Kampanja
tulee toimimaan #antaudutanssille-aihetunnisteen alla.
Kampanja koostuu teistä, seuroista, joille haluamme antaa alustan saada omaa ääntä kuuluviin, lisätä
näkyvyyttä sekä auttaa saavutettavuudessa ja sitä kautta edistää polkua seuratoimintaan.
Miten osallistua kampanjaan?
1. Lataa kuvat täältä, jotka puhuttelevat teidän seuratoimintaanne. Jos haluatte myös mukaan omia kuvia,
voitte Canvan kautta tehdä omia kuvapohjianne tätä kautta. (Katso ohjeet Canvan käyttöön.)
2. Jaa valitsemanne kuva/kuvat sosiaalisen median kanavissanne (Instagram feed, Facebook)
Kuvan kivijalkatekstiin esimerkkejä:
“Olemme mukana Antaudu tanssille -kampanjassa! Etsimme joukkoomme uusia harrastajia ja toivotamme
jokaisen lämpimästi tervetulleeksi osaksi seuraamme. Tutustu tästä lisää seuraamme ja löydä
harrastuksesi:”
“Tule mukaan seuraamme ja antaudu tanssille! Tutustu meidän toimintaamme paremmin ja nappaa tästä
tiedot mukaan toiminnastamme:”
• Seuran nimi
• Paikkakunta ja/tai harrastuspaikat
• Lajit
• Minkä ikäisille tarjoatte toimintaanne?
• Millä tasolla teillä voi harrastaa?
• Halutessanne voitte eritellä myös, mikä tekee teidän seurastanne erityisen. Miksi tulla juuri teidän
seuraanne harrastamaan?
• Esim. “Olemme Tähtiseura” “Meidän seurassamme on hyvä yhteishenki” “Meiltä on noussut useampia
tanssijoita maailman huipulle” …
• Nettisivujenne osoite “Lisätietoja nettisivuiltamme:”
• Tervetuloa mukaan seuraamme!
• Lisää #antaudutanssille sekä tägää meidät @dancesportfin
Vastaamalla näihin kysymyksiin parannatte seuranne saavutettavuutta sekä saatte erottauduttua muista
seuroista.

3. Jaa omakohtainen tarina tai useampia tarinoita seurastanne teemalla “Mikä sai sinut antautumaan
tanssille?”.
Mikä olisikaan parempi tapa tuoda omaa seuraansa esille kuin tarjoamalla kurkkauksen seuranne sisälle?
Kertomalla ihka oikeita kokemuksia on mahdollista erottautua hyväkseen sekä muiden tanssiseurojen että
kaikkien muiden harrastusmahdollisuuksien joukossa.
Haastamme siis teidät pyytämään ainakin yhden tanssijan seurastanne kertomaan videolla, miksi hän
aloitti tanssin, mikä on parasta tanssissa sekä miksi hän jäi tai päätyi harrastamaan tanssia juuri teidän
seurassanne.
Kannustetaan tätä kautta muita aloittamaan tanssiharrastus!
Videon voi tehdä joko Instagram tarinalla tai reelsillä.
Muista #antaudutanssille ja tägäys @dancesportfin. Jaamme osallistuneiden tarinoita sosiaalisessa
mediassamme.
(Jos teette Instagram tarinalla, kannattaa tarina tallentaa kohokohtiinne, jotta video ei katoa 24 tunnin
päästä.)
4. Antaa palaa! Revitelkää haluamallanne tavalla.
Mitä useampi seura lähtee mukaan, sitä enemmän se myös hyödyttää muita seuroja ja lajiamme.
Yhdistämällä voimamme on meillä mahdollisuus saada enemmän medianäkyvyyttä tanssille harrastuksena.
Kampanjaan osallistumisten avulla pystymme lisäämään hashtagin #antaudutanssille tunnettuutta, mitä
kautta potentiaaliset uudet harrastajat voivat kyseisellä hakusanalla etsiä uutta seuraansa. Toisin sanoen
kampanjassa mukana olevat seurat viestivät halustaan uusien jäsenten hankintaan.
Tarjotaan yhdessä kaikille mahdollisuus antautua tanssille!
Mikäli teille tulee kysymyksiä kampanjaan liittyen, laittakaa sähköpostia osoitteeseen:
veera.auvinen@askelsports.fi

Tähtiseurapäivät - Early Bird ja majoituskiintiö päättyy 31.8.2022
Tähtiseurapäivät kutsuu seuraväen ja lajiliittojen johdon yhteiseen seminaariin Helsinkiin Marina Congress
Centeriin 8.-9.10.2022.
Luvassa on mielenkiintoista ja monipuolista ohjelmaa huippupuhujineen ja -asiantuntijoineen. Tapahtuma
saattaa yhteen seurojen ja lajiliittojen johtoa ja valmennusvastaavia auttaen heitä verkostoitumaan sekä
menestymään myös tulevaisuudessa. Tapahtumaan ovat tervetulleita sekä Tähtiseurojen että myös
muiden seurojen edustajat, jotka ovat kiinnostuneet seuratoiminnan ajankohtaisista teemoista, toiminnan
kehittämisestä ja haluavat verkostoitua kollegojen kanssa …
Lue lisää.

Jäikö jokin jäsentiedote
huomaamatta?
Kaikki vuodesta 2017 eteenpäin lähetetyt
jäsentiedotteet löytyvät liiton
uutispalstalta. Päivitämme
jäsentiedotteen lähiaikoina uudenlaiseen
formaattiin.

Meneekö jäsentiedote seurassasi oikeaan
osoitteeseen ja sieltä edelleen
jäsenillenne? Ilmoita muutoksista liiton
toimistoon.

