Yrittäjä - Osallistu ja näy!

KOUVOLAN
JOULUNAVAUS &
OSTOSMARSSI
Kouvolan Joulunavaus järjestetään jälleen Kouvolan keskustassa la 21.11.2020.
Tuolloin joulu valtaa kadut, ja aloittaa myös joulun ostoskauden! Ostosmarssi
alkaa Joulunavauksesta ja jatkuu aina Black Fridayn jälkeiseen lauantaihin
28.11. Näkyvyttä tälle ajalle voitte hankkia myös Kävelykatu Manskille
nousevalle led-taululle. Lue alta lisää!

NÄY KESKELLÄ KAUPUNKIA!
Kävelykatu Manskille tuodaan 11 neliön
P5 Led Screeni. Iso näyttötaulu
pysäyttää, lisää yrityksesi
tunnettuutta ja houkuttelee ostoksille.
Katso seuraava sivu.

KOUVOLAN JOULUNAVAUS 21.11. KLO 11-13

OSTOSMARSSI 21.11.-28.11.

Ohjelmassa mm. joulukulkue, tontturasti, monipuolista ohjelmaa ja
tekemistä perheille sekä lapsille, myyntitoimintaa ja yritysten ohjelmia
sekä tarjouksia. Paikalla myös Joulupukki ja Joulumuori!

Kokoamme tähän yritysten ja ravintoloiden/kahviloiden ohjelmia, tapahtumia sekä
tarjouksia. Ideana on, että asiakkaat kiertävät liikkeissä, ravintoloissa ja
kahviloissa, keräävät leimoja passiinsa viikon aikana ja osallistuvat sillä arvontaan.
Tarkoitus on saada ihmiset ja asiakkaat liikkeelle!

Suunnittele ja järjestä jouluista ohjelmaa/tarjouksia osaksi
Joulunavauksen ohjelmaa.
ILMOITTAUDU MUKAAN VIIMEISTÄÄN 30.10.
toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi

Toimita valmis teksti ohjelmasta ja tarjouksista sekä logo.
OSALLISTUMISMAKSU
Jos olette mukana vain Joulunavauksen markkinoinnissa /
ohjelmassa on maksu seuraava:

50 € sis. alv - jäsenyritykset
100 € sis. alv - muut yritykset
MARKKINOINTI
Juliste, esite, verkkosivut, some, lehtimainokset, yhteismainos led
screenillä.
MYYNTIPAIKKAVARAUKSET
Kävelykatu Manski

4x4m/teltta - 40 €
Pöytäpaikka - 20 €
Sähkö 12 €

Ostosmarssin teemoina voidaankin pitää ajankohtaan sopivia,
Joulua ja Black Fridayta. Ostosmarssiin toivomme myös ravintoloiden/kahviloiden
järjestävän pienempiä 5 € maisteluannoksia tms. Näin asiakkaat voivat käydä
tutustumassa useaan eri tarjontaan.
ILMOITTAUDU MUKAAN VIIM. 30.10.
toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi

Toimita seuraavat tiedot:
- yrityksen nimi
- tarjoukset/ohjelmat / päivät
- aukioloaikanne
- otamme myös tuotepalkintoja vastaan, ilmoitathan tuotko sellasen
toimistollemme vai tullaanko noutamaan
Asiakkaat noutavat Ostosmarssi-passeja mukanaolevista liikkeistä tai toimistoltamme. Keräävät
leimoja, täyttävät tietonsa ja osallistuvat arvontaan palauttamalla passin viim. 5.12 toimistollemme.
Leimoja keränneet osallistuvat 100 e, 50 e ja 20 e -lahjakorttien arvontaan valitsemaansa
ravintolaan/liikkeeseen (yhdistys kustantaa nämä) sekä tuotepalkintojen arvontaan.

OSALLISTUMISMAKSU
Mukana Joulunavauksen sekä Ostosmarssin markkinoinnissa:
100 € sis. alv - jäsenyritykset
150 € sis. alv - muut yritykset
MARKKINOINTI
Juliste, esite/passi, verkkosivut,kartta, some, lehtimainokset,
yhteismainos led screenillä.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

NÄY KESKELLÄ
KAUPUNKIA!
NÄY KESKELLÄ KAUPUNKIA 20.11.-28.11.!
Kävelykatu Manskille tuodaan 11 neliön P5 Led Screeni.
Iso näyttötaulu pysäyttää, lisää yrityksesi tunnettuutta ja
houkuttelee ostoksille.

JÄTTINÄYTTÖ MANSKILLA 20.11.-28.11.
Tarjoamme sinulle mahdollisuuden saada Manskin jättinäytölle
yrityksesi kuva- tai videomainoksia yhdeksän päivän ajalle.
Manskilla liikkuu arkisin ja tapahtumien (Joulunavaus 21.11. &
Ostosmarssi 21.-28.11.) aikaan tuhansia ihmisiä.
Kävelykatu Manskin näyttötaululla mainokset pyörivät tauotta
pe 20.11. - la 28.11. (ei yöllä).
Millainen mainos?
Näyttötaululle voidaan ajaa valmiita alle 60 sekuntia pitkiä
mainoksia (tv-mainos tai yritysvideo) sekä kuvamainoksia
(näytetään 20 sekunnin ajan). Mikäli sinulla ei ole valmista
videomainosta, suosittelemme ottamaan yhteyttä paikallisiin
ammattilaisiin. Kuvamainosten suhteen me teemme kaiken
helpoksi! Kerro ajatuksestasi ja toimita kuva tekstien kera
meille, niin teemme sinulle kuvamainoksen taululle.
Ko. viikon aikana Kouvolan keskustassa vietetään
Joulunavausta 21.11. sekä Ostosmarssia 21.-28.11., myös Black
Friday osuu tähän ajankohtaan 27.11.

1 PAKETTI
Valmis kuvamainos näyttötaululle.
Kuva 20 s. Toistetaan useita kertoja tunnissa.

250 e (sis. alv.)
2 PAKETTI
Teemme mainoksen asiakkaan materiaaleista:
kuva, teksti ja toiveet asettelusta.
Hinta pitää sisällään valmiin mainoksen yhden
korjauskierroksen. Kuva 20 s. Toistetaan useita kertoja
tunnissa.

400 e (sis. alv.)
3 PAKETTI
Valmis videomainos näyttötaululle (ilman ääniä)
Kesto maksimissaan 60s ja toisto vähintään kerran tunnissa.

550 e (sis. alv)

Sitovat ilmoittautumiset / mainospaikkavaraukset viimeistään 6.11.2020
osoitteeseen toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi
Aineisto-ohje:
Kuva: Resoluutio 1920 x 1080, jpg-tiedosto
Video: mp4-muodossa
Valmistettavien mainosten materiaalit 16.11.2020 mennessä, osoitteeseen toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi
Valmis aineisto 18.11.2020 mennessä, osoitteeseen toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

