
Maailman suurin viestisuunnistus- 
tapahtuma

• 2 000 000 kävijää Jukolan kotisivuilla
• 50 000 vierailijaa
• 20 000 kilpailijaa 30 maasta
• 2 000 talkoolaista
• 700 kutsuvierasta
• 150 median edustajaa
• 12 tuntia suoraa tv- ja radiolähetystä

40 eri maahan

Suomen suurin aikuisliikuntatapahtuma

Tule mukaan!

Rakennetaan yhdessä ainutkertainen 
Jukola 2023

Yhteystiedot: 
Jari Johansson
jari.johansson@oktrian.fi 
050 465 6512

Vastuullisuus, 
liikunnan ilo 

ja 
hyvinvointi 

ovat 
Porvoo • Borgå Jukolan perusta

17.–18.6.2023



Rakenna oma kokonaisuutesi

Useita eri vaihtoehtoja hyödyntää 
tapahtuman mahdollisuudet

Valmiit kokonaisuudet

1. Osuusisäntä  –yhteistyötä enemmän kuin Porvoon mitalla

2. Avainkumppani  –yhteistyötä Porvoon mitalla

3. Kumppani –yhteistyötä melkein Porvoon mitalla

Osuusisäntä

• logo/nimi numeroliivissä ja  kilpailukartassa
• logo ja linkki Jukolan verkkosivuston

etusivulla
•
•

logo haastattelutaustassa
oikeus käyttää Jukolan logoa, kuvia ja               
muuta materiaalia osana omaa
markkinointiviestintää

• screenimainos (15-20 sek) 20 kertaa 
   tapahtuman aikana
• osuuskohtainen screenimainos (5-10 sek) 
    5 kertaa osuuden aikana
• haastattelu osuuden aikana osana 
   screenituotantoa
• myynti-/esittelypiste kilpailukeskuksessa
• tuote-esite  kilpailumateriaalin mukana
• viirit, beachflagit ym. kisa-alueella
   TV-kameroiden kuvaussektoreissa
• mainosnäkyvyys (6 kpl 1x3 m) kisa-alueella
• mainos ja osuusisäntä -esittely 
   kisalehdessä
• osallistuminen Metsäareena tapahtumaan
• yrityksen omat joukkueet Jukolan ja                                         
   Venlojen viestiin
• VIP-vieraat (10 kpl), joille ilmaiset VIP-  
 palvelut

investointi:  40 000 €

Avainkumppani

• logo ja linkki Jukolan verkkosivuston
etusivulla

• screenimainos (15-20 sek) 10 kertaa
tapahtuman aikana

• esittelypistehaastattelu osana
screenituotantoa

• mainosnäkyvyys (4 kpl 1x3 m)
kilpailukeskuksessa

• mainos interaktiivisessa kisalehdessä
• myynti-/esittelypiste

kilpailukeskuksessa
• tuote-esite joukkueittain
• VIP-vieraat (5 kpl), joille VIP- palvelut
• yrityksen oma joukkue Jukolan ja/tai

Venlojen viestiin

investointi:  20 000 €

Osuusisännät • Avainkumppanit

Jukolan lisäksi: 
• Esi-Jukola syyskuussa 2022
• Raatojuoksu marraskuussa 2021 sekä 2022

Näkyvyys OK Trianin kotisivuilla sekä
tapahtumien viestinnässä. Esi-Jukolasta
2022 todennäköisesti TV-lähetys.

Kumppani

• logo ja linkki Jukolan verkkosivustolla
• screenimainos (15-20 sek) 5 kertaa

tapahtuman aikana
• mainosnäkyvyys (2 kpl 1x3 m)

kilpailukeskuksessa
• myynti-/esittelypiste

kilpailukeskuksessa
• VIP-vieraat (2 kpl), joille VIP- palvelut

investointi: 7 000 €

Näy ja kuulu Jukolassa!
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3.
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Rakenna oma kokonaisuutesi

Mainosaidat

1000 €/2,5 m + painatuskustannus 

Maalisuoran jakajat

500 €/m + painatuskustannus

Screenimainokset

1500 € spotti 4x15 sek

Web näkyvyys

1000 € kumppanin logo ja linkki Jukolan 
verkkosivustolla

Myyntipaikka Jukolassa

alk. 2000 €, koko n. 3x3m, sähköpistoke

VIP-paketit

250 €/henkilö, sisältää VIP-tilan vapaa 
käyttö, ruokailun ja juomat, VIP-vastaava, 
kisan seuranta VIP-paikoilla, ohjattu käynti 
yörastilla, VIP-pysäköinti

Muu mainonta 

beachflagit, mainosautot ym kisa-alueella 
sovitaan erikseen

Numeroliivi

Logo 1   8 000 €
Logo 2  Etu varattu

Taka 9 000 €
Logo 3  osuusisäntä 
Logo 4  5 000 € 
Logo 5 Porvoo Borgå 

 Jukola 
Logo 6 5 000 €  

(niskassa leveä)
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