ILMOITUSSOPIMUS
Ilmoituksen koko ja hinta (laita rasti ruutuun)
1/1 sivua A5 (148x210 mm)

500,00 €

½ sivua A6 (105x148 mm)

300,00 €

¼ sivua A7 pysty (74x105 mm) 200,00 €
Poolbiljardin Euroopan
mestaruus -kilpailut
8-18.5.2020 Tampere
Käsiohjelma:
Koko A5
4-värinen
painos 1000 kpl
Julkaisija:
Suomen Biljardiliitto ry
Valimotie 10
00380 Helsinki
Puh: 0400 638 706
Email: markku.ryytty@sbil.fi
Paino:
N-Paino Oy, Lahti

¼ sivua A7 vaaka (74x105 mm) 200,00 €
Hinnat alv 0% (arvonlisäveroa ei lisätä hintoihin, koska Suomen
Biljardiliitto ry ei ole arvonlisäverovelvollinen (yleishyödyllinen yhteisö).

Kaikki hinnat edellyttävät painovalmista aineistoa sähköisessä
muodossa, lähetetään julkaisijalle sähköpostilla markku.ryytty@sbil.fi
Laskutustiedot:

Pvm:________________

________________________________________________________
Ilmoittajan / yrityksen nimi
______________________________
Ilmoituksen antaja

____________________
Puhelin

________________________________________________________
Toimitus/laskutusosoite
Pankkiyhteys:
Suomen Biljardiliitto ry
NORDEA
IBAN FI07 2169 1800 0262 97
BIC NDEAFIHH

___________________
Postinumero

________________________________
Postitoimipaikka

_______________________________________________________
Verkkolaskutus OVT tunnus

________________________________________________________
Ilmoituksen hankkija

Palauta ilmoitussopimusaineisto
1.4.2020 mennessä
SUOMEN BILJARDILIITTO ry
Valimotie 10, 00380 Helsinki
email: markku.ryytty@sbil.fi

Sponsorointipaketti 2 – Yhteistyökumppanuus 6.000 € alv 0% (4 kpl)
- Finaaliareenan screen-näkyvyys
- kiertävät mainokset (joita yhteensä n. 10 kpl) näkyvät kaikissa
finaaliareenasta lähetettävissä streameissa ja TV-kuvassa (asiakas
lähettää valmiin materiaalin (esim. jpeg tai PPT).
- Alfa TV:n mainosspotit 5 x 15 sek per ohjelma. Alfa TV ohjelmia yhteensä 4
kpl, sekä kaikista uusinta, yhteensä siis 8 kpl ohjelmia (asiakas lähettää
valmiin materiaalin TV formaattiin sopivaksi).
- Internet striimi näkyvyys finaaliareenan otteluissa ISTV striimissä 4 eri
finaaliottelua
- Näkyvyys kaikissa turnauksen julkaisuissa yhteistyökumppanina (juliste,
käsiohjelma ym. materiaalit)
- Banneri näkyvyys vuodeksi biljardiliiton nettisivulla
- Logo näkyvyys vuodeksi Biljardilehdessä
- Suomen Biljardiliiton organisoima yksi illanviettotilaisuus valitsemallenne
kohderyhmälle ja ajankohdalle vuonna 2020 (henkilökunta / asiakkaat)
johon osallistuu vähintään yksi maajoukkueen pelaaja. Tapahtuman
kustannukset; pelipöytävuokrat, tarjoilut jne. eivät sisälly.
- Näkyvyys liiton sosiaalisen median julkaisuissa
Sponsorointipaketti 3 – TV-näkyvyys 3.000 € alv 0%
- Finaaliareenan screen-näkyvyys
- kiertävät mainokset (joita yhteensä n. 10 kpl) näkyvät kaikissa
finaaliareenasta lähetettävissä streameissa ja TV-kuvassa (asiakas
lähettää valmiin materiaalin (esim. jpeg tai PPT).
- Alfa TV:n mainosspotit 5 x 15 sek per ohjelma. Alfa TV ohjelmia yhteensä 4
kpl, sekä kaikista uusinta, yhteensä siis 8 kpl ohjelmia (asiakas lähettää
valmiin materiaalin TV formaattiin sopivaksi).
- Näkyvyys turnauksen käsiohjelmassa (koko A5, 4-vöri)
- 10 kpl VIP-lippuja (sisältää ruokailun Tampereen messuhallissa)
- Näkyvyys liiton sosiaalisen median julkaisuissa
Sponsorointipaketti 4 – printtinäkyvyys 1.500 € alv 0%
- Näkyvyys turnauksen käsiohjelmassa (koko A5, 4-vöri)
- Näkyvyys turnauksen julisteessa, roll-upit, nettisivulla
- Suomen Biljardilehden mainos vuodeksi (koko A4, 4 numeroa)
- Näkyvyys liiton sosiaalisen median julkaisuissa
Yhteistyökumppanuus ja näkyvyyselementit voidaan myös räätälöidä yksilöllisesti
tarpeen mukaan. Ota yhteyttä Suomen Biljardiliitto ry
tommi.lamminaho@gmail.com puh. 040 8295 494
markku.ryytty@sbil.fi puh. 0400 638 706

