Helsingin Uim it
ar

SUOMEN
MESTARUUSUINNIT 2016

100 vuo tta

Helsingfors Simsällskap eli Simmis järjestää Suomen Uimaliiton luvalla Suomen Mestaruusja Nuorten Mestaruus-uinnit 24. – 28.3.2016 Mäkelänrinteen uintikeskuksessa. SM-uinnit
ovat Suomen Uimaliiton 110 juhlavuoden pääkilpailu. Kisajärjestelyissä yhteistyökumppanina
Helsingin Uimarit. Suomen mestaruusuinnit ovat samalla Helsingin Uimareiden
100-vuotisjuhlavuoden pääkilpailu.
Uinnin SM-kilpailuille ennakoidaan hyvää medianäkyvyyttä, koska Suomen uimarit yrittävät
alittaa kisoissa vuoden 2016 Rio de Janeiron olympia- ja paraolympiakisojen aikarajoja.
Myymme kisoihin ilmoitustilaa altaiden laidoille, verkkosivuille sekä käsiohjelmaan.
Lisäksi myymme yrityksille ja yhteisöille nimikkostartteja.
Allasmainokset sijoitetaan altaan läheisyyteen ja niiden koko on 80 x 160 m.
Verkkosivuille tulevat mainokset tulevat mainokset näkyvät kisojen pääsivulla, jonne on mahdollisuus
sijoittaa yrityksen liiketunnus sekä linkki yrityksen verkkosivuille.
Käsiohjelma on nelivärinen ja se painetaan kokoon A4.
Nimikkostartin yhteydessä kuulutetaan yrityksen mainosviesti sekä laitetaan yrityksen nimi laitetaan
sähköiseen Livetiming-järjestelmään.

HINNASTO
Kaksi laitamainosta, verkkosivubanneri linkkeineen,
1/1 s käsiohjelmamainos sekä kaksi nimikkostarttia yhteensä 1.800 €
Kaksi laitamainosta ja verkkosivubanneri linkkeineen 1.300 €
1/1 s käsiohjelmamainos sekä kaksi nimikkostarttia 900 €.
Nimikkostartti sekä äänimainos 300 €/startti
Laitamainos 600 €/moduli.
Verkkosivubanneri linkkeineen 600 €.
Käsiohjelma: 1/1 s 600 €, ½ s 350 €, ¼ s 250 €, rivimainos 100 €.
Mainostajille tarjoamme erikseen sovittavan määrän lippupaketteja.
Mainosten tuotanto tilaajan kustannuksella

TIEDUSTELUT
Rolf Mikkola pääsihteeri, Simmis Grand Tour sähköposti rolf.mikkola@gmail.com puhelin (050) 555 5505

SUOMEN
MESTARUUSUINNIT 2016
MAINOSSOPIMUS
Ostamme näkyvyyttä uinnin SM-kisoista

Mainokset
Laitamainos ( ) kpl ______€ Verkkosivumainos ( ) kpl _______€
Nimikkostartti ja äänimainos ( ) kpl _______€
Käsiohjelma 1/1 sivu ( ) kpl ______€ ½ sivu ( ) kpl _______ ¼ sivu rivi ( ) kpl _______€
Mainosnäkyvyys hinta yhteensä ___________€
Yritys:
Yhteyshenkilö: ______________________________________________
Laskutusosoite: _____________________________________________
Puhelinnumero ja sähköposti:___________________________________
Päiväys ja allekirjoitus ________________________________________
Ilmoituksen hankkija ja yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero)
_____________________________________________________
Sopimukset tulee toimittaa postitse Simmiksen toimistoon, kuoreen merkintä SM2016/Rolf Mikkola,
Mäkelänrinteen uintikeskus, Mäkelänkatu 49, 00550 Helsinki
tai sähköpostilla rolf.mikkola@gmail.com.
Lisätietoja: Rolf Mikkola
email: rolf.mikkola@gmail.com
puh: 050-5555 505
web: http://grandtour.simmis.fi

Helsingin Uim it
ar

100 vuo tta

