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Ellun Kanat ja Petra Olli sparraavat yhdessä vuoteen 2020
”Ei v***u tällä tasolla”. Nämä sanat siivittävät viestintätoimisto Ellun Kanat painija Petra Ollin taustajoukkoihin, matkalle kohti
Tokion olympialaisia.
Petra Ollin asenne Rion olympialaisten pettymykseen päättyneen puolivälierän jälkeen teki Ellun Kanoihin niin suuren vaikutuksen, että
viestintätoimisto päätti ryhtyä pidemmäksikin aikaa Ollin sponsoriksi.
Yhteistyö jatkuu Tokion olympialaisiin asti. Siellä Ollin tavoitteena on olla maailman paras painija.
”Petra ei anna periksi, vaan arvioi omaa suoritustaan armottomasti ja parantaa sitä tinkimättömästi. Siinä hän on meille inspiraation lähde.
Petra lähtee rohkeasti haastamaan vastustaan ja pyrkii aina parhaimpaansa – oli kyseessä sitten olympiamolski tai harjoitusmatto", sanoo
Ellun Kanojen hallituksen puheenjohtaja Kirsi Piha.
Yhteistyön myötä Petra Olli tullaan näkemään muun muassa Ellun Kanojen asiakastilaisuuksissa.
“Mä lähden otteluihin aina haastajan asemasta, että yritän kaataa niitä kovia akkoja siellä molskilla ja saada ne selätettyä. Mulla on
semmoinen tunne, että nämä kanat ovat vähän samanlaisia", Olli kuvaa ja myöntää, että aikaisemmin sanasta viestintätoimisto tuli mieleen
“sellasia pikkumekoissa ja jakuissa sipsuttelevia naisia jotka kynä kädessä sauhuten pyörii ympäri toimistoa”.
Hän iloitsee yhteistyöstä Ellun Kanojen kanssa, sillä yhteistyö on samalla tunnustus perinteiselle suomalaiselle urheilulajille.
”Tähän kanalaumaan on mahtavaa kuulua”, sanoo Olli.
Yhteistyön myötä Olli kirittää rytmihäiriön maailmassa Ellun Kanoja pysymään nälkäisinä haastajina ja jatkuvasti nostamaan omaa tasoaan
asiakkaiden hyväksi.
”Paini on kiehtova laji. Siinä mitellään voimassa, nopeudessa ja mahdollisuuksien aavistamisessa. Vaikka vastustajan liikkeitä täytyy osata
lukea, on oleellisinta koko ajan nostaa omaa tasoaan. Samat lait pätevät viestintäänkin. Peruuttelemalla tulee kummassakin lajissa
selätetyksi”, toteaa Piha.
Ellun Kanat on vuonna 2008 perustettu kasvava strateginen viestintätoimisto, joka etsii jatkuvasti uusia bisnesmahdollisuuksia ja kiikaroi
perinteisen markkinointiviestinnän hiekkalaatikon ulkopuolelle. Ellun Kanojen vuoden 2016 liikevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 682
000 euroa.
Petra Olli edustaa Lappajärven Veikkoja ja on painin Euroopan mestari 60-kiloisten sarjasta ja MM-hopeamitalisti 58-kiloisista.
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