
eEläinlääkäripäivien sponsoripaikat ja näyttelyosastot 
Päivitetty 6.7.2020 

 
Lisätietoja, osastojen ja sponsoripaikkojen varaukset: Fennovet Oy  
 
Ilmoittautuminen 3.8. mennessä: https://ssl.eventilla.com/elp2020virtualexpo 

Tiina Karenius, eEläinlääkäripäivien näyttelyvastaava: tiina.karenius@fennovet.fi puh. 09 7745 4814 

Minna Partanen, koulutussihteeri: minna.partanen@fennovet.fi, puh. 09 7745 4847 

Tapahtuman verkkosivusto: https://www.elainlaakaripaivat.fi 

 

eEläinlääkäripäivien etkot 24.8.-6.9. 

Virtuaalialusta on auki kaikille, linkki jaetaan www.elainlaakaripaivat.fi sivustolla ja siitä tiedotetaan Eläinlääkäriliiton ja Fennovetin kanavissa. Etkoilla 
vierailevista henkilöistä ei jää kirjautumistietoja alustalle, vaan osastojen on halutessaan pyydettävä vierailijoita ilmoittamaan yhteystiedot. Sisältö: 

• Eläinlääkäriliiton puheenjohtajan tervetuloa- tallenne 
• ohjeistus alustan käytöstä 
• kävijäkysely 
• sponsoreiden logot 
• näytteilleasettajien osastot pl. reseptilääkemarkkinointi 

o osaston kaikki toiminnot ovat käytettävissä näytteilleasettajan valinnan mukaan 

 

eEläinlääkäripäivät 

• 14.9. alkaen eEläinlääkäripäiville voi kirjautua sisään vain tapahtumaan ilmoittautuneet henkilöt. 
• näyttely auki 14.9.-18.9.  

o reseptilääkkeitä markkinoiville osastoille pääsy pin-koodilla 
• Eläinlääkäripäivien luentojen (livestreamit) seuraaminen 16.-18.9. 

o osallistujilla päiväkohtainen osallistumisoikeus ja tallenteiden katseluoikeus.  
• tallenteet katsottavissa 21.9. alkaen neljän viikon ajan, myös osastojen materiaalit halutessanne 

o osaston kaikki toiminnot ovat käytettävissä näytteilleasettajan valinnan mukaan 
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Rakennusaikataulu 
(Ajat voivat tarkentua hieman) 

o Logo ja yhteystiedot 3.8. mennessä Eläinlääkärilehdessä julkaistavaan näytteilleasettajaluetteloon 
o verkossa olevan luettelon tietojen päivitys 

o Streamaukset Eläinlääkäripäivien ohjelman tauoille: ajanvaraus Messukeskuksen virtuaalistudiolle tehdään 10.8. mennessä. Livestreamaus 
luonnollisesti ko. luentotauon aikana 

o Videotallenteiden teko Messukeskuksessa: ajanvaraus 10.8. ja kuvauspäivä 15.9. (tai muuna sovittuna ajankohtana). Jos kuvaatte tallenteet itse, ne 
toimitetaan 9.9. mennessä 

o Aktiiviosastojen moderaattorilinkit jaetaan 10.8. alkaen 
o Sponsoreiden logot ja osastojen materiaalit etkoille 17.8. mennessä 
o Osastojen loput materiaalit, jotka esillä 14.-18.9., toimitetaan 1.9. mennessä 
o Luentojen sponsorointi: luennon yhteyteen ladattavat materiaalit (taukodiat, arvonnat, kyselyt ym.) toimitetaan myös 1.9. mennessä  

 

Demovideot virtuaalialustasta (Glisser) 
https://www.glisser.com/videos/ 

Glisser Event Walkthrough  

Building a Presentation in Glisser - samat toiminnallisuudet aktiivisella näyttelyosastolla 

Live Polling Options  

Adding Interactive Quizzes 

Audience Lottery Picker Feature 

 

  

https://www.glisser.com/videos/


 Sponsoripaikat 
Sisääntulosivulla logo taustagrafiikassa ja yhden koko päivän kestävän osion luentosivun alareunassa (varattavissa 3 kpl / päivä) á 750 € 
Sponsoreiden logot näkyvät lisäksi taustagrafiikassa etkojen ajan sekä tapahtuman jälkeen. 

Näkyy osallistujalle, kun liikkuu välilehdillä (on now, by room, by topic, by date, search). Huom! Taustagrafiikan logot ei näy mobiilissa. 
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Sponsoroitu Eläinlääkäripäivien luento 

Osion (esim. Pieneläimet) kaikkien luentojen sponsorointi: 
koko päivän kestävä osio, 3000 €  
aamu- tai iltapäivän kestävä osio, 2000 € 

• Sponsorin logo alareunassa ja linkki sponsorin verkkosivulle (linkki näkyy myös oikeassa yläreunassa Q&A-välilehden vieressä omana ”related” -
välilehtenä)

• Roll up ko. luentosalissa Messukeskuksessa, jos osion luennot kuvataan siellä
• Odotusdia isolla ruudulla osion alkua odotellessa aamulla ja tauon jälkeen
• Oikean yläkulman pienessä ruudussa PowerPoint diat pdf-muodossa slides-välilehdellä. Ruudun materiaali on osallistujan selailtavissa

luentojen aikana.
• Sponsorin järjestämä arvonta luennolle osallistuneiden kesken luennon jälkeen

Yksittäin myytynä: 

o Logo, josta linkki sponsorin sivulle, näkyvillä luennon aikana ison kuvaruudun alareunassa. Logopaikkoja varattavissa 3 kpl/luento, à 500 €
o Odotusdia isolla ruudulla osion alkua odotellessa ja taukojen jälkeen

o näyttökertoja koko päivän kestävän osion aikana neljä, 750 € /osio/päivä
o näyttökertoja koko päivän kestävän osion aikana kaksi, 450 € /osio/päivä

o Oikean yläkulman pienessä ruudussa PowerPoint diat pdf-muodossa slides-välilehdellä
o 750 € /pp-dia/luento-osio/päivä.
o 450 € /pp-dia/luento-osio/päivä.
o Materiaali on osallistujan selailtavissa luentojen aikana.
o Useamman sponsorin diat peräkkäin mahdollisia



Linkkipaikkoja 3 kpl: linkitys sponsorin verkkosivuille tai omalle osastolle

LuentonäkymäLuentonäkymä.
Tässä näkyy 
odotusdia 
aamulla osion 
alkua 
odotellessa tai 
tauon jälkeen 
ennen luennon 
alkua 

Sponsorin PowerPoint-dia näkyy 
tässä ruudussa luennon aikana. 
Jos useamman sponsorin diat, 
niin dioja voi selailla 
nuolinäppäimillä eteen ja taakse.

Arvonta/kysely näkyy tässä.
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Luentosalit (by Room ) on listaus luentosaleista ja niihin aikataulutetusta livestream-ohjelmasta. 

Sponsorin puheenvuoro näkyy aikajärjestyksessä salin luentojen joukossa
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Sponsorin oma livestream luentojen tauoilla 30 min/ 2500 € tai 60 min 3000 €. Muut ajat sopimuksen mukaan 
Streamattuja (tai ennakkoon tallennettuja videoita) tietoiskuja. 
Sponsorin livestream näkyy luentojen joukossa ko. salin ohjelmalistauksessa.  

• Ulkoasua saadaan rikastettua halutuilla logoilla ja värivalinnoilla
• Sponsorin luennon yhteydessä yleisölle voidaan luoda kysely, arvonta tai kysymyksien esittämismahdollisuus (Q&A) joko moderoituna (haluttaessa

moderaattori vapauttaa vastaukset näkyviin) tai vapaana kommentointina (kysymykset&vastaukset näkyvät suodattamatta yleisölle).
• osoitetietojen pyytäminen näytelähetystä varten
• osallistuja voi ladata streamin diat itselleen heti, jos sponsori haluaa

Pidempiä luentokokonaisuuksia ”omassa luentosalissa” pyydä tarjous 

• Näytteilleasettajan mukaan nimetty luentosali näkyy by room-listauksessa. Meneillään olevat streamit On now-listauksessa.
• Ulkoasua saadaan rikastettua halutuilla logoilla ja värivalinnoilla
• Yleisölle voidaan luoda kyselyitä, sekä kysymyksien esittämismahdollisuus (Q&A) joko moderoituna (esiintyjän edustaja vapauttaa kysymykset

näkyviin) tai vapaana kommentointina (kysymykset näkyvät suodattamatta yleisölle).
• Arvonta osallistujien kesken
• osoitetietojen pyytäminen esim. tuotenäytteen lähetystä varten
• osallistuja voi ladata streamin diat itselleen heti esityksen loputtua, jos esittäjä sen sallii



Näyttelyosastot
Samalla välilehdellä (Topics) on näyttelyosastot ja Eläinlääkäripäivien luentojen tallenteet, joita osallistujat voivat katsoa neljä viikkoa tapahtuman jälkeen 
(21.9. alkaen). Näyttelyosastojen sisältö on myös katsottavissa 18.10. asti. 

Osaston nimeäminen – Näytteilleasettajan nimi, lyhyt kuvaus sisällöstä, tuotenimiä tms sanoja, joilla osasto löytyy hakutoiminnon kautta. Tekstin rivittäminen 
ei ole mahdollista. Yrityksellä voi olla useampi osasto ”Fennovet vapaankaupanvalmisteet” ja ”Fennovet reseptilääkkeet” 
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Huom! Jos näytteilleasettajalla on useampi osasto, Aktiiviosasto normaalihinnalla ja lisäosastojen hinta -20 % 
Osaston hintaan kuuluu yksi osallistumisoikeus eEläinlääkäripäiville. 

Perusosasto 1200 € + alv  
Jos lisäksi videotallenteita osastolla, osastohinta 1900 e + alv* 

Ei aktiivista läsnäoloa ja moderointia osastolla 
Chat-keskustelu julkista 

 esitteiden yms. jakelu kävijöille katsottavaksi (PDF, PP-diat, JPG, GIF)
• näkyy dia/sivu kerrallaan
• tiedostot kuvina eli mahdolliset linkit eivät ole aktiivisia

 enintään kolme linkkipaikkaa ison ruudun alapuolella, näkyvät myös oikealla ylhäällä related-välilehdellä)
 painikevärien ym. kustomointi osastokohtaisesti mahdollista, tausta joko vaalea tai sinisävyinen
 tarvittaessa osastolle pääsy rajoitetaan järjestäjän puolesta pin-koodilla, joka jaetaan tapahtumaan ilmoittautuneille eläinlääkäreille ja

muille reseptilääkkeiden määrämis- tai toimittamisoikeudet omaavalle henkilölle
 Q&A moderoimattomana, jolloin kysymykset ja vastaukset näkyvät kaikille kuten avoimessa chatissä.
 EI SISÄLLÄ kysely- tai arvonta toimintoja
 * videotallenteen jakaminen: Vimeo (zoom, youtube) yrityksen oman tai SVV:n tilin kautta.

• PP-diojen esittäminen videona
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Vinkki: keskustele asiakkaiden kanssa esim. Teamsin kautta jakamalla kutsulinkki osastolla 

jaettava materiaali näkyy dia tai sivu kerrallaan. Ensimmäinen dia näkyy isolla 
ruudulla osastolle saavuttaessa. Kävijä voi selata aineistoa klikkailemalla oikean 
reunan valikkoa

Enintään kolme linkkibanneria /osasto
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Aktiiviosasto 3900 € + alv 

Moderaattori hallitsee taustalla osaston kävijätietoja ja vapauttaa halutessaan keskustelua kaikkien nähtäväksi. 
Vierailijasta jää talteen s-postiosoite, kun hän vastaa kyselyyn, osallistuu arvontaan tai keskusteluun 

 esitteiden yms. materiaalin jakelu katsottavaksi ja/tai ladattavaksi (PDF, JPG, GIF).
• jos esim. tarjoukset vapautetaan hallitusti osallistujille sen voi tehdä keräämällä kysely- tai Q&A toiminnon kautta pyytämällä

asiakasta rastittamaan kohdan ”haluan tarjouksen”.
 videotallenteen jakaminen: Vimeo (zoom, youtube) yrityksen oman tai SVV:n tilin kautta.

• esityksen diojen jakaminen, jos n.as. haluaa
 Q&A vapaasti tai moderoituna eli chat-toiminto osallistujien kanssa

• vain moderaattori näkee kysyjän s-postiosoitteen
 erilaisia kyselyitä

• sopiminen tapaamisesta edustajan kanssa.
o Voidaan käyttää date picker toimintoa, jossa ei kuitenkaan ole mahdollista ohjata sallittuja päivämääriä.
o Vaihtoehtona on tehdä kysely, jossa on useita vaihtoehtoja tarjolla (max 16 vaihtoehtoa).

• arvonta osastolla kävijöiden kesken. Arvonnan voi toistaa päivittäin
 kolme linkkiä (related) näytteilleasettajan omalle sivulle
 reseptilääkkeitä markkinoivalle osastolle pääsy rajoitetaan pin-koodilla, joka on jaettu eläinlääkäreille ja muille reseptilääkkeiden

määrämis- tai toimittamisoikeudet omaavalle henkilöille
 pin-koodin voi luoda myös omalle osastolle, jolloin sisällön pääsee näkemään vain ne, joille koodin jaatte

Sivun alareunassa olevat 
linkit näkyvät myös 
related-välilehdellä

Karenius
Viiva    





Jaettava materiaali näkyy video, dia tai sivu kerrallaan. Ensimmäinen dia tai video näkyy 
isolla ruudulla osastolle saavuttaessa. Kävijä voi selata aineistoa klikkailemalla oikean reunan 
valikkoa
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Aktiiviosaston toiminnallisuudet: 

Suositeltavat tiedostomuodot joko PDF, JPG tai GIF. PowerPoint näkyy dia kerrallaan tai sen voi tallentaa videona ja jakaa Vimeon kautta osastolla. 
Valmiit kyselyt toimitetaan myös SVV:lle tai moderaattori itse vie kysymykset osastolle. 

Videotallenteet toimitetaan SVV:lle, joka hallinnoi niiden viemisen sivulle Vimeon kautta. 

Mahdollista myös esimerkiksi linkittää Twitter osastolle. 

Kyselyissä on seuraavia valintoja: 
o Mielipide (monivalinta tai valitse yksi vaihtoehto)
o Quiz/ Valitse oikea vastaus (joku tai jotkut

vaihtoehdoista ovat oikein)
o Rating/ Arvostelu (3-9 tähteä)

- Vapaa teksti -> kysy osoitetta, lähetä postitse näyte
o Päivämäärän valinta (kalenterinäkymä, johon voi

valita sopivan vaihtoehdon) -> sovi tapaaminen
edustajan kanssa

o Survey/ Kyselyt
o Lottery/ Arvonta (arpoo 1-10 voittajaa kyseisellä

luennolla/osastolla/ tilaisuudessa käyneistä
henkilöistä)

Glisser suosittelee, että vain yksi näytteilleasettajan edustaja moderoi osastoa kerrallaan. Linkki on toki mahdollista antaa useammallekin henkilölle. 

Moderaattori näkee henkilöt (sähköpostiosoitteet), jotka käyttävät Q&A ominaisuutta,  lataavat diat tai  ottavat osaa kyselyihin.



Analytiikka aktiiviosastolla: 

• Alusta tarjoaa käyttäjäanalytiikkaa, joko omana grafiikkanaan, tai vaihtoehtoisesti ladattavana CSV-muotona.
• Analytiikka on tehokas työkalu leadien keräämiseen, ja tapahtuman onnistumisen analysointiin.



Lisäpalvelu: Messukeskuksen Streamausstudio ks. liite 
 varaus Fennovetin kautta: edullisin vaihtoehto on jakaa 3 tunnin studioaika (minimivaraus) useamman yrityksen kesken
 Taustakuva ja kuvauksen käsikirjoitus toimitetaan etukäteen: kuinka monta henkilöä esiintyy, tallennetaanko puhetta tai musiikkia,

kalustus (puhujapönttö, nojatuolit jne).tallenteen tekeminen tai stream-kuvaus Messukeskuksessa, joka näkyy myös tallenteena
osastolla myöhemmin

 tallenteet kuvataan ennen luentopäiviä eli viimeistään 15.9.

• Tilaan kuuluu:
• AV-tekniikka
• HD-tason kamera, 2 kpl
• Videoprosessointijärjestelmä
• - Tehotietokone varustettuna tarvittavilla korteilla
• - Chroma key / Greenscreen varustelu
• - Stream-encoodaus
• - Lähetyksen tallennus
• - Äänen loppuprosessointi
• - Tarvittavat näytöt ja muut tarvikkeet operointiin
• Kamera- ja esityskuvatallennin
• Kuvausvalot
• Langaton mikrofoni (käsi, hs tai nappi), 2 kpl
• Äänimikseri
• Esitystietokone (PowerPoint tai muu esitys)
• Puhujanäyttö 55"
• Kiinteä internetliittymä

• AV-tiimi:
• Ääniteknikko
• Kuva-/ Kamerateknikko

• Videon leikkaus:
• Tallenteiden leikkaus ja luovutus asiakkaalle

Hinnat 

Studio varataan vähintään kolmeksi tunniksi kerrallaan tallenteiden tekoon. Ajan voi 
jakaa useamman yrityksen kesken. Sovittelemme aikatauluja näytteilleasettajien 
kesken.  

Yksi firma kuvaamassa studiossa (n. 20 min järjestelyihin varattava aika + kuvaukset), 
2100 € + alv 

• studioaika 3 tuntia (kalusto, henkilöstö, leikkaus)
• streamaus/tallenne Vimeo-tilin kautta

Aika jaettuna kahdelle: á 1 tunnin kuvaus + järjestelyt n. 30 min, 1350 € + alv 
• ½ studioajasta (kalusto, henkilöstö, leikkaus)
• streamaus/tallenne Vimeo-tilin kautta
• kalusteiden/mikrofonien vaihto

Aika jaettuna kolmelle: á 30 min kuvaus + n. 30min järjestelyt, 950 € + alv 
• 1/3 studioajasta (kalusto, henkilöstö, leikkaus)
• streamaus/tallenne Vimeo-tilin kautta
• kalusteiden/mikrofonien vaihto

Lisäksi tarvittaessa: etäpuhuja virtuaalistudioon (sisältää yhden testipuhelun ennen 
lähetystä) 1000 € + alv 

Mahdollinen ajan ylitys veloitetaan näytteilleasettajalta toteutuneen mukaan. 



Muut eEläinlääkäripäiviin liittyvät mainospaikat 
www.elainlaakaripäivat.fi  – banneri etusivulla 

Luentokokoelma – banneripaikkoja 

Bannerihinnat (alv 0 %) näytteilleasettajille: 

 Sivu/paikka 
sivun yläosan 
banneri 

sivun alaosan 
banneri 

Etusivu 650€ 600€ 
Luennot 550€ 
Luennoitsijat 450€ 300€ 

Tekniset tiedot: 
• Yläpalkin mainospaikka: korkeus 150 px, sivusta riippuen rinnakkain kaksi tai kolme banneria
• Alapalkin mainospaikat: 500 x 300 px, kaksi rinnakkaista mainospaikkaa
• yksi kuvatiedosto per mainospaikka, josta linkki haluttuun sivustoon
• materiaali kuvatiedostona (jpg, png, gif) tai animoidut gif-muodossa
• materiaalin toimitus x.x. mennessä

Yhden viikon hinta on 300 €, neljän viikon 
hinta on 950 €. Pyydä tarjous pidemmistä 
ajanjaksoista.

http://www.elainlaakarip%C3%A4ivat.fi/
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Muut tavat tavoittaa eläinlääkärit ja eläintenhoitajat kauttamme 

Eläinlääkärilehti – seuraava numero ilmestyy 1.9., varaukset 3.8. ja aineistodl. 13.8. 
https://www.sell.fi/elainlaakarilehti/mainostaja-tyopaikkailmoittaja 

Eläintenhoitajaseminaari – webinaarina 17.-19.9.2020  
https://www.fennovet.fi/koulutukset/elaintenhoitajaseminaari-2020.html 

• mainosvarausten dl. 1.9., aineisto 7.9.
• Taukodiat: ensimmäinen dia 100 e, seuraavat 50e/kpl + alv
• Videotallenne tauolla 450 e + alv

Fennovetin uutiskirje: 550 € + alv / banneri / kirje. 

Fennovetin verkkokauppa tuotteiden markkinointi- ja/tai myyntikanavana. Hinta alkaen 50 € /kuukausi + alv 

Muut Fennovetin kurssit https://www.fennovet.fi/koulutukset.html 

Näkyvyys sovitaan koulutussuunnittelijan kanssa. Mahdollisuudet vaihtelevat tapahtumasta riippuen, mm.: esittelypaikka koulutustilaisuudessa, esite 
luentomateriaalin mukana, harjoituksissa käytettävien laitteiden/välineiden sponsorointi, puheenvuoro. 
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