17.-19.6.2022

Mediakortti

Nosta yrityksesi
näkyvyyttä,
näy ja kuulu
Lukkari-Jukolassa!
Näkyvyys kärkimedioissa
•

Suoraa tv-lähetystä yli 10 tuntia, katsojia tunneittain
jopa 350 000

•

Kansainvälinen verkkolähetys, jolla katsojia noin
40 eri maassa
Vuodesta toiseen näkyvästi esillä pohjoismaisissa
printtimedioissa, vuonna 2015 Jukolan viestillä oli
Suomessa lähes 250 mediaosumaa pelkästään
Jukolan tapahtumaviikonlopun aikana
Jukolan viestin omilla verkkosivuilla yli 2 miljoonaa
käyntiä, sosiaalisen median kokonaiskattavuus parhaimmillaan 150 000

•

•

Tarjoamme laajaa näkyvyyttä
yrityksellenne sekä tuotteellenne
Olemme räätälöineet valmiita kumppanuuspaketteja
helpottamaan yhteistyömuodon valintaa.

1. OSUUSISÄNNYYS
MARKKINOINTIKOKONAISUUDEN HINTA: 40 000 €
•
•

Osuusisännyyksiä on tarjolla Venlojen viestissä 4 kpl ja Jukolan
viestissä 7 kpl. Jokainen osuusisäntä saa nimikko-osuuden.
Osuusisännyyssopimus sisältää Jukola-logon, kuvien ja muun
materiaalin käyttöoikeuden osana isännän omaa markkinointiviestintää.

•

Nimikko-osuuden kilpailunumerossa ja kartassa isännän logo.

NÄKYVYYS KILPAILUKESKUKSESSA
•

Aitakyltit 6 x 3 m. Vaihtoportissa oma erillinen mainoskyltti
nimikko-osuudella

•

Viirit, beach flagit ym. kisa-alueella TV-kameroiden kuvaussektoreissa

•

Kilpailukeskuksen jättiscreenillä nimikko-osuuden aikana isännän tuottama 15 s mainosspotti 5 kertaa sekä lisäksi 10 kertaa
Jukolan ja Venlojen viestin aikana

•

Myynti- ja esittelypaikka kilpailukeskuksessa

•

Tuotteita kilpailun palkinnoksi

•

Mahdollisuus tuotenäytteeseen/esitteeseen jaettavan kilpailumateriaalin mukana tai vaihto-/maalikarsinasta poistuttaessa

VERKKONÄKYVYYS
•

Isännän logo sekä linkki kumppanin sivuille Lukkari-Jukolan
verkkosivujen etusivulla.

VIP-PALVELUT
•

10 kpl kutsuvieraita, joille VIP-palvelut

•

Veloitukseton osallistuminen yrityksen omalla joukkueella
joko Venlojen tai Jukolan viestiin.

4. MUUT TUOTTEET

2. AVAINYHTEISTYÖKUMPPANUUS
MARKKINOINTIKOKONAISUUDEN HINTA: 15 000 €

JUKOLAN KAUPPAKATU

•

•

Hinta 1 000 €/leveysmetri

•

Hinta sisältää sähkön. Syvyys maks. 5 m.

Avainyhteistyökumppanina saatte merkittävää näkyvyyttä
yrityksellenne.

NÄKYVYYS KILPAILUKESKUKSESSA
•

Myynti- ja esittelypaikka kilpailukeskuksessa

•

Kilpailukeskuksen aitakyltit 4 x 3 m

•

Tuotenäyte-/esitekassi joukkueittain

VERKKONÄKYVYYS
•

Yrityksen logo sekä linkki kumppanin sivuille Lukkari-Jukolan verkkosivujen etusivulla.

VIP-PALVELUT
•

5 kpl kutsuvieraita, joille VIP-palvelut.

MAINOSAIDAT
•

1 000 €/2,5 m + tuotantokustannukset (200 €/2,5 m), mikäli

•

Aidan korkeus 1 m.

mainos tuotetaan järjestäjän toimesta.

MAALISUORANJAKAJAT
•

500 €/m + tuotantokustannukset

TAPAHTUMAN SCREENIMAINOKSET
•

Spotti 4 x 15 s 1 500 €

VERKKONÄKYVYYS
•

3. YHTEISTYÖKUMPPANUUS
MARKKINOINTIKOKONAISUUDEN HINTA: 5 000 €
NÄKYVYYS KILPAILUKESKUKSESSA
•

Myynti- ja esittelypaikka kilpailukeskuksessa 5 x 5 m

•

Tuotenäyte-/esitekassi joukkueittain

VIP-PALVELUT
•

2 kpl kutsuvieraita, joille VIP-palvelut

•

kumppanin logo ja linkki Lukkari-Jukolanverkkosivustolla

1 000 €

Beach flagit ja muu mainonta kisa-alueella erikseen sovittavissa

VIP-PALVELUT
•

Tarjoamme tasokkaita VIP-paketteja 250 €/kpl

•

Paketti sisältää:
•

VIP-tilan vapaan käytön, ruokailun ja virvokkeita

•

Nimetyn VIP-vastaavan

•

VIP-katsomon maalisuoralla

•

VIP-pysäköinnin

Jukolan viesti on Suomen suurin urheilutapahtuma ja maailman suurin suunnistusviesti.
Vuonna 2022 Mynämäessä suunnistetaan
73. Jukolan viesti ja 44. Venlojen viesti.
Viesteissä on mukana noin 20 000 suunnistajaa. Kaikkiaan kisapaikalla vierailee
kisaviikolla lähes 50 000 kävijää.
KILPAILUN JOHTAJA:
Petri Paukkunen
petri.paukkunen@jukola.com | p. 0400 669 203
MARKKINOINNIN YHTEYSHENKILÖT:
Jussi Karttila
jussi.karttila@jukola.com | p. 0400 199 528
Jukka Taimisto
jukka.taimisto@jukola.com | p. 050 554 2590

