
                                                                                      

                                                                                                       
  

 

TIEDOTE 

Logistiikkayritys FREJA Transport & Logistics Helsinki Midnight Sun Open 

-kisan nimisponsoriksi 

ITP – International Tennis Promotion ry järjestää neljännen ITF Helsinki Midnight Sun Open -

tennisturnauksen Helsingin Kalastajatorpan Tennisklubilla 24. - 29.7.2018. Kisa on osa 

kansainvälisen tennisliiton ITF Seniorsin turnauskiertuetta. Viime kesän kisassa oli pelaajia 14 

maasta, joista kaukaisimmat Australiasta, Uudesta Seelannista ja Intiasta. Itämeren alueen maat ja 

Keski-Eurooppa olivat myös hyvin edustettuina. 

FREJAsta uusi nimisponsori 

Logistiikkayritys FREJA Transport & Logistics ja järjestävä seura ITP ry ovat solmineet 

yhteistyösopimuksen, jonka mukaan FREJA on turnauksen uusi nimisponsori. Turnauksen virallinen 

nimi on vuonna 2018 Helsinki Midnight Sun Open by FREJA. Toimialaansa liittyen FREJA vastaa 

mm. kuljetuksista kisan aikana.  

FREJA on tunnettu korkealaatuisista kansainvälisistä kuljetus- ja logistiikkaratkaisuista sekä 

räätälöidystä, henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta. Yhtiö on Pohjoismaiden suurimpia yksityisessä 

omistuksessa olevia kuljetus- ja logistiikkayrityksiä, jolla on toimipisteitä Tanskassa, Suomessa, 

Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Kiinassa. FREJA perustettiin vuonna 1985.  

FREJA Suomen toimitusjohtaja Matti Urmas: ”Yhteistyösopimuksella haluamme tukea hienoa 

urheilulajia ja kansainvälistä turnausta täällä Suomessa. 

Järjestävän seuran puheenjohtaja Riku Helminen on innoissaan uudesta yhteistyösopimuksesta: 

”On hienoa saada kisaan mukaan tämän luokan vahva kansainvälinen toimija, joka ymmärtää 

urheilun merkityksen yrityskuvansa rakentamisessa. Laajan ja pitkäaikaisen näkyvyyden avulla 

pyrimme tarjoamaan aktiivisille kumppaneillemme alustan tähän. FREJA on ihanteellinen 

kumppani, koska sillä on selvä halu aktiivisesti hyödyntää tätä yhteistyötä eikä vain olla passiivinen 

sponsori”. 

Lisätietoa: 

FREJA Transport & Logistics: toimitusjohtaja Matti Urmas, p. +358 400 244 044, www.freja.com 

ITP ry: Riku Helminen, p. +358 46 921 62 84, www.midnightsuntennis.fi,           Facebook 

 

 

http://www.freja.com
http://www.freja.com/
http://www.freja.com/
http://www.freja.com/
http://www.midnightsuntennis.fi/
https://www.facebook.com/Helsinki-Midnight-Sun-Senior-Open-623698551064289/


                                                                                      

                                                                                                       
  

Media release 

ITF Seniors´ Helsinki Midnight Sun Open 2018 will be played at the Kalastajatorppa Tennis Club 

24-29.7.2018. This will be the 4th year for this young tournament, which gathered some 170 

players of 14 nationalities (Australia, India, New Zealand, Sweden, Estonia, Germany, Russia etc ) 

in 2017 in Helsinki. The tournament is part of ITF Seniors Tour and part of SuViTour. 

Freja Transport & Logistics, the New Title Partner 

International Tennis Promotion, the organizing club and Freja Transport & Logistics have signed a 

partnership agreement for 2018, which among others include that Freja with Toyota takes care of 

transportation during the tournament. The exposure will include different media coverage under 

the period from spring to end of autumn 2018. Due to this agreement, the tournament´s official 

name will be ITF Helsinki Midnight Sun Open by Freja. 

Freja offers dedicated transport, logistics and warehousing solutions in Europe and across the 

world with customized personal service and guaranteed quality. Privately owned since the 

founding in 1985 with branches in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Poland and China we are 

one of the leading transport and logistics companies in the Nordic countries. 

Matti Urmas, CEO Freja Finland: it is big honor to us be partner and support this kind of 

international tennis tournament in Finland  

Riku Helminen, Chief of the tournament organizing committee is enthusiastic about the new 

partnership: ” It is fantastic to have such an international company as the main partner in the 

tournament. It is exactly this kind of dedicated partners we want to work with, who take an active 

role and understand the value of sports in strengthening it´s corporate image”. 

More information:  

Freja: CEO, Matti Urmas : Tel +358 400 244 044           www.freja.com 

ITP ry: Riku Helminen: Tel +358 46 921 62 84                www.midnightsuntennis.fi   Facebook                                                                                                 

                                

Matti Urmas, FREJA Suomen toimitusjohtaja 

   

http://www.freja.com
http://www.tennisklubi.fi/
http://www.suvitour.fi/
http://www.freja.com/
http://www.freja.com/
file:///C:/Users/Omistaja/Google%20Drive/Midnight%20Sun%202018/Tiedotteet/www.midnightsuntennis.fi
https://www.facebook.com/Helsinki-Midnight-Sun-Senior-Open-623698551064289/
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