ENSILUMI SATAA
IMATRALLA 20.10.2018
Yrityskausikortti
tarjoaa elämyksen
ja hyvinvointia!
Imatran Ukonniemen Ensilumenlatu avautuu jälleen
20.10.2018 noin 5 kilometrin mittaisena! Latu rakennetaan Ukonniemen Stadionin ja Imatran Kylpylän
väliseen maastoon viime talvena säilötystä lumesta.
Latu tarjoaa sekä helpompia osuuksia tavallisille kuntohiihtäjille, että haastavampia osuuksia kilpahiihtäjille. Hiihto
valaistulla ladulla syyspimeillä tai ruskan keskellä on piristävä
kokemus!
Yrityskausikortti on omiaan työhyvinvoinnin edistämiseen,
asiakassuhteiden hoitoon tai vaikka palkitsemiseen. Mitäs jos
pitäisitte asiakaspalaverin ladulla?

HINNAT
S (3 kausikorttia*) = 300€
M (5 kausikorttia*) = 450€
L (10 kausikorttia*) = 800€
XL (15 kausikorttia*) = 1150€
*YRITYSKAUSIKORTTI ON HENKILÖIMÄTÖN!
EXTRA – Lisää pakettiin yrityksen mainos Ukonniemi
Stadionin jättiscreenille koko hiihtokaudeksi vain 300€
lisähinnalla. Jättiscreenin mediakortti kääntöpuolella.
Paketit s-xl sis. alv. 10%, extra sis. alv. 24%

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET:
myynti@imatrabasecamp.fi
p. 020 617 7008

ensilumenlatu.fi

#ensilumi

Ukonniemi Stadion - Ottelukatu 9 Imatra

noin*

5 km

OTA LADUT HALTUUSI!
MEDIAKORTTI

Mainosta Ukonniemen jättinäytöllä
ja tavoita aktivinen kohderyhmä
Viime kaudella ensilumenlatua käytti liki 2 000 eri hiihtäjää. Yli puolet käyttäjistä oli lähiseudulta
ja käytti latua useita kertoja viikossa. Merkittävässä osassa erityisesti viikonloppuisin ovat turistit
ja muualta tulevat harrastajat ja kilpahiihtäjät.
Maksullisen ensilumenladun kauden jälkeen käyttäjämäärä lisääntyy vielä huomattavasti.

AINEISTO-OHJEET

Mainospaikka koko
hiihtokaudeksi 300€

•
•
•
•
•
•
•

Ostettavissa vain ensilumenladun yrityskausikorttien yhteydessä, hinta sis. alv. 24%

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET:
myynti@imatrabasecamp.fi
p. 020 617 7008

koko: 1920 x 1080 pikseliä, 72 dpi (full hd)
näytön koko käytännössä: 60 m2
tiedostomuoto: jpg tai mp4 (maks. 10 s, ei ääntä)
mainoksen näyttöaika: 10 s / mainos
mainos näkyy vähintään 1 krt / 3 min.
asiakas toimittaa valmiin aineiston
toimitus viikkoa ennen kampanjan alkua
info@imatrabasecamp.fi

Mainosten näyttöaika alkaa 21.10.2018 ja jatkuu aina koko
hiihtokauden loppuun kevättalveen asti. Mainoksia ei näytetä
stadionilla järjestettävien tapahtumien aikana.

Sähköinen mainostaulu on näkyvällä paikalla keskellä
stadionia. Valovoimainen näyttö erottuu hyvin ja
viestisi välittyy kaikille alueella liikkuville.
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• Hotellit
• Kylpylät
• Palvelut
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