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KONTIOLAHTI | JOENSUU
NORTH KARELIA

KONTIOLAHTI
BMW IBU WORLD CUP BIATHLON

AMPUMAHIIHDON MAAILMANCUP
KOE KISAHURMOS 8.–11.3.2018

”Stadionille laskeutuu jännittynyt hiljaisuus. Viimeistä laukausta odotetaan. Osuma!
Yleisö räjähtää valtavaan hurmokseen. Yleisön pauhun siivittää entistä kovempiin työntöihin
ja potkuihin. Viimeinen kierros alkaa ja kaikki on taas kiinni muutamista sekunneista…”
Ampumahiihto on merkittävä osa Pohjois-Karjalaa. Kontiolahden ampumahiihdon maailmancup
-tapahtumat ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Kisaviikonlopun yleisömäärät yltävät lähes 30 000
katsojaan. Pohjoiskarjalaiset, suomalaiset ja kansainväliset fanit ovat kiinnostuneet kokemaan
ampumahiihdon maailmancupin ainutlaatuisen tunnelman. Samaan aikaan televisiosta lajia
seuraa jopa 80 miljoonaa katsojaa ympäri maailmaa.
Kontiolahden ampumahiihdon maailmancup on lämminhenkinen suurtapahtuma, jossa
tosifanit, ensikertalaiset ja lapsiperheet saavat nauttia talvisen urheilujuhlan tunnelmasta. Yksi
maailman suosituimmista ja jännittävimmistä talvilajeista tarjoaa jokaiselle paikallaolijalle elämyksiä.
”Yleisö mylvii seinänousussa. Viimeisetkin voimanrippeet pitää jättää viimeiseen ylämäkeen.
Tahti on valtaisa muihin verrattuna. Kaikki on mahdollista. Käännytään loppusuoralle ja vauhti
kiihtyy entisestään. Pääkatsomon lippumeri liehuu riehakkaammin kuin koskaan. Viimeisen
kierroksen valtaisa veto ei jätä ketään kylmäksi!”

Kuva: Niko Jouhkimainen

7 TUNTIA TV-LÄHETYSTÄ/
2 300 000 KATSOJAA
YLEISÖÄ 27 000
6927
1227
SOME-SEURAAJIA:
1140
67 479
Kuva: Kari Kuninkaanniemi

KILPAILUOHJELMA
TORSTAI 8.3. 		

MIESTEN PIKAMATKA

PERJANTAI 9.3.		

NAISTEN PIKAMATKA

LAUANTAI 10.3.		

SEKAPARIVIESTI JA SEKAVIESTI

SUNNUNTAI 11.3.		

MIESTEN JA NAISTEN YHTEISLÄHTÖ

KUMPPANUUSPAKETIT
”PLATINUM”

”GOLD”

”SILVER”

”BRONZE”

• tapahtuma-alueen mainosaidat
3 mainosta (koko 1,2 m x 4 m)

• tapahtuma-alueen mainosaidat
3 mainosta (koko 1,2 m x 4 m)

• esittelypiste 9 m2 keskeisimmällä paikalla

• some-kampanja

• näkyvyys vapaaehtoisten kisatakissa

Y
T
Y

• esittelypiste 50 m2 keskeisimmällä paikalla
• some-kampanja

Y
M

• koko sivun mainos sähköisessä
käsiohjelmassa

• videoscreen-mainonta kisojen ajaksi
10 x 30 sek.
• 10 hengen pöytä VIP-ravintolassa
(4 kisapäivää)

15 000 € (alv 0 %)
Kuva: Niko Jouhkimainen

• näkyvyys vapaaehtoisten kisapäähineessä

Y
T
Y

• esittelypiste 25 m2 keskeisimmällä paikalla
• some-kampanja

Y
M

• koko sivun mainos käsiohjelmassa

• videoscreen-mainonta kisojen ajaksi
10 x 30 sek.
• 10 hengen pöytä VIP-ravintolassa
(3 kisapäivää)

12 000 € (alv 0 %)

• tapahtuma-alueen mainonta
3 mainosta
• some-kampanja

• koko sivun mainos käsiohjelmassa

• videoscreen-mainonta kisojen ajaksi
10 x 30 sek.
• 10 hengen pöytä VIP-ravintolassa
(2 kisapäivää)

10 000 € (alv 0 %)

• tapahtuma-alueen mainonta 1 mainos TAI
esittelypiste 9 m2 keskeisimmällä paikalla
• koko sivun mainos käsiohjelmassa

• videoscreen-mainonta kisojen ajaksi
10 x 30 sek.
• 10 VIP-päivälippua

6 000 € (alv 0 %)

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANEILLE
NÄKYVYYS VAPAAEHTOISTEN
KISATAKISSA

NÄKYVYYS VAPAAEHTOISTEN
KISAPÄÄHINEESSÄ

Tarjoamme näkyvyyden niin paikan päällä kuin
kotisohvillakin kilpailuja seuraaville katsojille.
Paras näkyvyys lehtikuvissa ja tv-haastatteluissa.
Takkeja 500 kpl.

Tarjoamme näkyvyyden niin paikan päällä kuin
kotisohvillakin kilpailuja seuraaville katsojille.
Paras näkyvyys lehtikuvissa ja tv-haastatteluissa.
Päähineitä 500 kpl.

Koko 100 cm2,

Koko 50 cm2,

painatuskulut

painatus ja materiaalikulut

Y
T
Y

Y
M

4000 € (alv 0 %) +
Kuva: Aarne Kukkonen

Y
T
Y

Y
M

2000 € (alv 0 %) +

MAINOSAIDAT

SOME-MAINONTA

VIP-LIPUT

Tarjoamme näkyvyyttä
tapahtuma-alueen keskeisimmillä paikoilla. Hinta sisältää
mainoksen tuotantokulut.

Tarjoamme mahdollisuuden
olla mukana markkinointikampanjassamme logonäkyvyytenä tai
videomateriaalina.

10 hengen pöytä kisojen ajaksi
(4 kisapäivää). Ampumahiihdon
maailmancupin VIP-ravintolan
taso on korkea, joten tämä on
erinomainen tilaisuus kutsua
kumppanit ja asiakkaat
nauttimaan kisatunnelmasta.

500 €/kk (alv 0 %)

1800–2100 €/pv (alv 0 %)
6900 €/4 pv (alv 0 %)

Koko 1,2 m x 4 m,

600 €/kpl (alv 0 %)
1500 €/3 kpl (alv 0 %)

sis. 4 postausta

NÄKYVYYS
SÄHKÖINEN KÄSIOHJELMA

LÄHTÖLISTAT

VIDEOSCREEN-MAINONTA

ESITTELYPISTE

Tarjoamme mainostilaa niin paikan päällä kuin
kotisohvillakin kilpailuja seuraaville katsojille.

Vaikka pyrimme tuottamaan mahdollisimman
paljon materiaalia sähköisesti, lähtölistat ovat
kysytyin tuote kisapaikalla. Lähtölistoja jaetaan
tuhansittain kisapäivinä.

Tapahtuma-alueen keskeisimmältä paikalta
sähköllä. Myyjällä tulee olla omat johdot ja
kaapelit sekä esittelyteltta.

1/1 sivu

900,00 € (alv 0 %)

1/1 sivu

900,00 € (alv 0 %)

Kaikissa alueen pääkatsomoissa tarjotaan
screen-näkyvyys kaikkina kisapäivinä. Myyjä
vastaa mainoksen tuotantokuluista ja
toimittamisesta järjestäjälle aikataulun
mukaisesti.

50 m2		

2500,00 € (alv 0 %)

1/2 sivu

600,00 € (alv 0 %)

1/2 sivu

600,00 € (alv 0 %)

10 x 30 sek. 		

25 m2		

1500,00 € (alv 0 %)

1/4 sivu

400,00 € (alv 0 %)

1/4 sivu

400,00 € (alv 0 %)

9 m2		

800,00 € (alv 0 %)

Kuva: Janina Joutsen

2500,00 € (alv 0 %)

YHTEYS
Tomi-Pekka Riihivuori
Tapahtumanjohtaja
0400 128 140
tomi-pekka.riihivuori@biathlon-kontiolahti.fi

KONTIOLAHTI | JOENSUU
NORTH KARELIA

Sami Leinonen
Tapahtuman apulaisjohtaja
050 557 8003
wcup@biathlon-kontiolahti.fi

WWW.KONTIOLAHTIBIATHLON.COM

Kansikuva:
Jarno Artika

