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Mediakortti - Pääyhteistyökumppanit, yhteistyökumppanit, myyntipaikat ja muu näkyvyys



Jännittävä Jääkarusellifestivaali hurmasi median ja Etelä-Suomalaiset perheet
vuonna 2018, ja nyt se rakentuu Lohjalle uudelleen!
Jääkarusellifestivaali on koko perheelle suunnattu maksuton kaksipäiväinen ulkoilmafestivaali
Aurlahdessa, Lohjanjärven rannalla 21.−22.2.2020. Toista kertaa toteutettavilla festivaaleilla on
järven jäällä pyörivien jääkarusellien lisäksi monipuolista ohjelmaa rannalla. Luvassa on myös
jääkarusellin sahauksen MM-kilpailut.

Tapahtumaa markkinoidaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Paikalle odotetaan 20 000
kävijää!

Talven ihmemaa ja jäisiä karuselleja
Festivaalin järjestää Lohjan Kaupunki yhteistyökumppaneidensa kanssa ja jääkaruselleista vastaa
Solarvoima / Janne Käpylehto. Pääkohderyhmänä ovat lohjalaisten lisäksi pääkaupunkiseudun
perheet. Markkinoinnissa korostetaan ainutlaatuista ja mielenkiintoista talvilomaelämystä eli
“Talven ihmemaata”. Etelä-Suomessa talven tapahtumatarjonta on kesäaikaa vähäisempää, näin
tapahtuman on helppo erottua edukseen.

Tapahtuman ohjelmasisältöä ja laatua on kehitetty entistäkin paremmaksi ensimmäisen
festivaalin kokemusten ja palautteiden pohjalta. Tapahtuman riippuvuuta jäätilanteesta on
vähennetty, eli rannalle on kehitetty lisää mielenkiintoista ohjelmaa.

Sisällöstä julkaistaan ensimmäinen tiedote marraskuussa.

Tehokas valtakunnallinen markkinointi takaa laajan näkyvyyden
yhteistyökumppaneille
Ensimmäinen laaja markkinointikampanja alkaa yhteistyössä Radio Novan kanssa marraskuussa.
Kampanjalla tavoitellaan Lohjan tunnettuuden kasvua ja Jääkarusellifestivaalin kävijäennätystä,
niin tapahtumassa kuin tapahtuman digikanavissa (verkkosivut, Facebook).

Bruttokontakteja tällä neljän kuukauden kampanjalla on yli 16 miljoonaa.

Lisäksi panostamme vahvasti digimarkkinointiin. Viime tapahtuman diginäkyvyys (orgaaninen ja
maksettu) tavoitti satoja tuhansia ja mm. tapahtuman aikaiset ja jälkeiset somejaot (kävijöiden
omat jaot) ylittivät kaikkien muiden Lohjan järjestämien tapahtumien lukemat.
Tapahtumakyselyssä lohjalaiset äänestivät Jääkarusellifestivaalin top 1 tapahtumaksi.

Laaja valtakunnallinen näkyvyys ja huikea kävijämäärä tekevät myynnistäsi
helppoa
Viime festivaalin yli 15 000 kävijää takasi paikalla olleille myyjille kylmyydestä huolimatta paljon
myyntiä. Monet kertoivat tehneensä myyntiennätyksiä, ja joutuneensa kesken tapahtuman
hakemaan lisää tuotteita.



Infrassa vahvistamme mm. valaistusta ja jätteiden kierrätystä. Tarjoamme myös mahdollisuuden
hankkia mm. kaasut paikan päältä. Voit halutessasi tilata ns. avaimet käteen palvelun, jolloin
teltta, lämmitys, valo ja pöytä odottavat sinua valmiina tapahtumapaikalla. Koska tapahtuman
ohjelmasisältö laajennetaan koko Aurlahden rannan pituudelle, ns. huonoja paikkoja ei olekaan.
Tapahtumajärjestäjä jakaa paikat sähkötarpeiden sekä myyntituotteiden (esim. ei kahta saman
tuotteen myyjää vierekkäin) mukaisesti ja niistä infotaan hyvissä ajoin.

Voit houkutella lisää kävijöitä myyntiteltallesi tapahtuman aikaisilla äänimainoksilla (max 30
sek / 20 x per päivä) tai käsiohjelman mainoksella.

Tavoita kävijät, vaikka et pääsisi paikalle!
Jos et ehdi tapahtumaan mukaan, mutta haluaisit kuitenkin mainostaa yritystäsi/tuotteitasi
kävijöille, osta mainostilaa tapahtuman käsiohjelmasta! Käsiohjelmaa jaetaan tapahtumassa
laajasti.



Pääyhteistyökumppanit (max. 4 kpl)
8 000 € + alv

- Näkyvyys tapahtuman digi-, ääni- ja printtimainonnassa (ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja
tapahtuman jälkeen) Lohjan kaupungin kanavissa ja maksetuissa markkinointikanavissa (mm. ulko-, digi-
ja somemainokset, radio Novan sivusto)

- Logo jääkarusellin pyörittäjän liivissä
- Logoteippaus jääkarusellissa (jäässä kiinni, näkyy ilmakuvissa)
- Äänimainokset tapahtuman aikana (30 x max 30 sek / päivä).
- Näyttävä banneri ja esittely tapahtuman verkkosivuilla
- Mahdollisten tapahtumatarjousten markkinointi tapahtumasivulla / Facebookissa
- Videohaastattelut ja live-stream tapahtuman aikana
- Koko sivu tapahtuman käsiohjelmassa
- Näkyvät mainokset tapahtuman sisääntulon bannereissa ja esiintymislavan sivulipuissa.
- Myynti-/esittelypaikka

Yhteistyökumppanit:

Paketti 1
3000 € + alv

- Logolla mukana tapahtuman markkinointimateriaaleissa (ennen tapahtumaa, tapahtumassa ja
tapahtuman jälkeen) Lohjan kaupungin kanavissa ja maksetuissa markkinointikanavissa (ulko- ja
digimainokset)

- Logo tapahtumatyöntekijöiden huomioliiveissä
- Logo ja nimi sekä linkki verkkosivuilla ja tapahtuman Facebook-sivuilla
- Videohaastattelut ja live-stream tapahtuman aikana
- ½ sivu käsiohjelmassa
- Logo tapahtuman rollupeissa/bannereissa
- Myynti- / esittelypaikka alue max 12 x 10 m

Paketti 2
1500 € + alv

- Logo ja nimi sekä linkki verkkosivuilla sekä esittely tapahtuman Facebook-sivulla
- ¼ paikka käsiohjelmassa
- Äänimainonta ja digimainonta tapahtumassa (spiikki 20 x per päivä, max 30 sek)
- Myynti- / esittelypaikka max 8 x 6 m

Myyntipaikat

- 800 € + alv, max 12x10 m
- 700 € + alv, 12x4 m
- 500 € + alv, 8x4 m
- 400 € + alv, 4x4 m
- 350 € + alv, 3x3 m

- 700 €, Avaimet käteen teltta (sis. 4x4m teltta, lämmitys, valo, pöytä ja tuoli, pystytys ja purku)

Äänimainokset, juontaja spiikkaa etukäteen, soitetaan 20 x / päivä, max 30 sek.
- 150 € + alv

Mainos/etuseteli tapahtuman käteisohjelmaan (flyeri a5, jaetaan laajasti tapahtumassa sekä digitaalisesti.)
- 300 € + alv 1 sivu
- 200 € + alv ½ sivu
- 100 € + alv ¼ sivu



Tapahtumajärjestäjä Lohjan Kaupunki, MMPR-yksikkö / Karstuntie 4, 08100 Lohja.

Sopimus Jääkarusellifestivaali 21.-22.2.2020 Lohja, Aurlahti Lohjan kaupunki ja:

Yritys:
Y-tunnus:
Yhteyshenkilö ja puhelin/sähköposti:
Laskutusosoite:

Sopimus:
Pääyhteistyökumppani / Yhteistyökumppani, paketti 1 / Yhteistyökumppani, paketti 2 / Myyntipaikka
/ Muu mainostaja

Paikan koko: Avaimet käteen -teltta, koko:

Hinta (+ alv):
Sähköt (Sähköasioissa ota yhteys Ideaviihde Oy / Janne Penttinen puh. 040 5516545, info@ideaviihde.fi )

1150 W / 7a 25€ 3500 W / 16a 50€ V.V.10000W/16a 75€ V.V.20000W/32a 100€
Kiinnostus kaasun

ostoon paikan päällä
Äänimainos tapahtumassa 150 € + alv (20 x max 30s./ päivä)

Yhteyshenkilö Jukka Lehtonen kontaktoi mainostajan tammikuussa 2020, spiikit äänitetään ennen tapahtumaa.

Mainostila käsiohjelmassa (Huom! Sisältyy
yhteistyökumppaneille hintaan)
¼ 100 € ½ 200 € 1/1 300€

Mainoksen
toimitus/kyselyt
evita.malm@lohja.fi

Aineiston määräpäivä
15.1.2020

Aineiston koko
¼ l. 128 mm x k. 45 mm TAI l. 60 mm x k. 90 mm
½ l. 128 mm x k. 90 mm
1/1 l. 128 mm x k. 190 mm / PDF 300 dpi tallenteena

Laskutus vuonna 2020 vko 8, Lohjan kaupungin kautta. Muista telttojen turvallisuusluokitus sekä
paloturvallisuusohjeet. Telttoja, kalusteita, valoja ym. tarvikkeita voi kysyä mm. Ideaviihde Oy:sta. Force Majeur -
tilanteessa jolloin tapahtuma perutaan, rahat palautetaan.

Tapahtumapaikkojen ja yhteistyökumppanuuksien myynti ja yhteydet Jukka Koivistoinen puh. 040 521 8733
koivistoinen.j@gmail.com ja Jukka Lehtonen puh. 0400 841 469 jukkis.lehtonen@dnainternet.net.
Tapahtumajärjestelyt ja vastuu Lohjan Kaupunki markkinointipäällikkö Evita Malm evita.malm@lohja.fi
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