Päivitetty 11.10.2018

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVÄT - MAINOSPAIKAT JA SPONSORIKOHTEET 2018
Muistiinpanolehtiöt, varattu

Tarve n. 1200 kpl
Sponsori teettää max A4 kokoiset lehtiöt, jotka jaetaan luennoille osallistuvien kasseihin.

Kulkuluvan logo á 750 €

Kaksipuoleisissa kulkuluvissa värilogo. Kaksi logopaikkaa.

Kongressikassi - varattu

Tarve n. 1200 - 1500 kpl
• Sponsori tarjoaa Eläinlääkäripäivien kaikille kävijöille (tai osalle: ELP-luennoille osallistuvat,
Eläintenhoitajaseminaarin osallistujat, Apteekkiseminaarin osallistujat, näyttelyvieraat) valitsemansa kassit.

Kaulanauhat, varattu
Tarve n. 1500 kpl

Lounasluento 2500 € / 30 min

Tilaisuuden nimi, kuvaus, esiintyjä & järjestäjän logo ilmoitetaan viimeistään 13.9. mennessä.
Lounasluennoista ilmoitetaan järjestäjän puolesta yhteisilmoituksella Eläinlääkärilehdessä 7/18 ja Eläinlääkäripäivien
sivuilla. Saliavustajat ohjaavat yleisöä ja keräävät osallistujalistan viivakoodilukijoilla. Lista toimitetaan järjestäjälle
tapahtuman jälkeen. Lounasluennot ovat avoimia myös näyttelyvieraille.
Alustavat ajankohdat ja salit:
• Keskiviikko kello 12.00-12.30 sali 101
• Torstai kello 12.30-13.00 salit 101, 102 ja 103 (varaus)
• Perjantai kello 12.30-13.00 salit 101 (varaus) ja 103 (varaus)

Salin tai luentokokonaisuuden sponsorointi – 2000 €

Taukodia tai saliin yrityksen roll-up tms., materiaalin jako osallistujille.
Jos ko. salissa on toisen järjestäjän lounasluentotilaisuus, niin siksi ajaksi on roll-upit tms poistettava, ellei toisin sovita.

Mainos sähköisessä luentokokoelmassa

Huom! Luentokokoelma toteutetaan vain digiversiona.
esimerkki digitaalisesta näköisjulkaisusta: https://enstotoday.com/magazines/
varaus dl. 24.10. ja aineiston dl. 2.11.
Tunnukset aineistoon jaetaan Eläinlääkäripäivien osallistujille. Hinnat näytteilleasettajille:
varaus
€ + alv. 24%
mustavalkoinen
värillinen
2. kansi

1500

1/1 sivu

500

900

½ sivu

300

600

¼ sivu

150

300

Mainos painetussa käsiohjelmassa

varaus dl. 24.10. ja aineiston dl. 13.11.
Ulkoasu Eläinlääkärilehden kaltainen, A4. Jaetaan ELP-osallistujille.
€ + alv 0 %
1. kansi, koko n.
210mmx190mm
takakansi

mustavalkoinen

varaus

värillinen
2000
2000
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2. tai 3. sisäkansi

1500

1/1 sivu

500

900

½ sivu

300

600

¼ sivu

150

300

Bannerit
www.elainlaakaripaivat.fi

Sivun oikea reuna. Sivu avataan toukokuussa ja se on aktiivisessa käytössä kesämarraskuussa. 1 viikko/ 300 €, 1 kuukausi/ 950 €
http://www.sell.fi/elainlaakariliitto/toiminta/elainlaakaripaivat/elainlaakaripaivienperustiedot/mainostamisesta
varattuna ajat: marraskuu, vko 43

www.sell.fi

1 viikko/ 300 €, 1 kuukausi/ 950 €

www.fennovet.fi

Etusivun pieni banneri, 1 viikko/ 300 €, 1 kuukausi/ 950 €

Fennovetin uutiskirje

Lähetetään n. kuukauden välein. Tilaajia n. n. 1500 (eläinlääkärit, eläintenhoitajat,
vastaanotot, muut alalla toimivat tahot ja henkilöt). Ks. erillinen liite

Eläinlääkärilehden ilmoitukset

Ohjeet ja mediakortti: https://www.sell.fi/elainlaakarilehti/mainostaja-tyopaikkailmoittaja
8.11. ilmestyvässä lehden numerossa (8/18) julkaistaan mm. loput näytteilleasettajat. Varaus-/ aineistopäivä 17.10.

Toimitsijapaita - varattu
Tarve n. 75 kpl

Toimitsijalippis 2000 €

Tarve n. 75 kpl, joissa vihreä ELP -logo

Esite, arpalippu tms. pakattuna kongressikassiin
varaukset 11.11. mennessä, materiaalin toimitus 26.11. Messukeskukseen

Eläinlääkäripäivien osallistujille jaettavat kassit, n. 1200 kpl – 550 €
Eläintenhoitajaseminaarin osallistujille jaettavat kassit, n 150 kpl – 200 €
Apteekkihenkilöstön seminaarin osallistujille jaettavat kassit, n. 100 kpl – 100 €

Aulan mediaseinä

Opasteet (päiväkohtainen ohjelma ja näyttelykartta & n.as. luettelo) ja
ilmoittajien materiaali vuorottelevat mediaseinällä.
•
PP-dia: 900 €/pv tai 2500 €/koko aika
•
video (kesto ja äänen käyttö sovitaan erikseen)
o hinta alkaen 1500 €/pv tai 3000 €/koko aika

Muut näyttelyalueen sähköiset näytöt

Näytteilleasettajien vuokrattavissa olevat kiinteät näytöt ja niiden koot tarkentuvat lokakuussa.

