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☛

mukana maakunnan
lätkähuumassa.

Lahti on kiekkokaupunki ja kiekkojutut
ovat suosituimpia sisältöjämme. Ne ovat
myös vuorovaikutusta kuluttajien kanssa
parhaimmillaan.
Mediatalo ESAn oma kentällinen jokaisessa kotipelissä:
• Radio Voiman otteluselostajat ja studioisäntä
• Etelä-Suomen Sanomien toimittajia ja kuvaajia
sekä videokuvaaja ja verkkotoimittaja

LÄTKÄPÄIVÄ #1
Kuuluvuus Pelicans-otteluselostuksissa
sekä näkyvyys ESS.fi:n It´s Hockey Time
-sivustolla ja Etelä-Suomen Sanomissa.

☛

Kypärätemppu
- kaikki kolme mediaa!

Mainonta It´s Hockey Time-lähetyksissä, myös pelin aikana.
Spotti: max 15 sekuntia
Toistot: 5 toistoa/ ottelu. Yhteensä 300 kpl
Yrityksen nimi It´s Hockey Time -ennakkomainoksissa
10 kpl/ ottelu, yhteensä 600 kpl
Näkyvyys ESS.fi:n It´s Hockey Time -sivustolla
Mainospaikka: Suurtaulu, 140 x 350 px, SOV 25%
Etelä-Suomen Sanomissa 2 mainosta
(1 syyskaudella, 1 kevätkaudella)
Mainospaikka: Urheilusivun ylämoduli, koko 254 x 42 mm.

Hinta: 111 €/ pelipäivä, 950 €/ kk
Koko runkosarja yhteensä: 6 650 €

LÄTKÄPÄIVÄ #2
Yrityksesi oma mainosviesti kuuluu
Radio Voimassa koti- ja vierasottelupäivinä
8 kertaa klo 12 alkaen.
Puolet toistoista sijoitellaan klo 12–16.30 väliselle
ajalle ja puolet It´s Hockey Time -lähetyksen
ennakossa ja erätauoilla.
Spotti: max 15 sekuntia
Toistot: Koti- ja vierasottelupäivinä, toistot yhteensä 480 kpl

Hinta: 87 €/ pelipäivä, 750 €/ kk
Koko runkosarja yhteensä: 5 250 €
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PELICANS-MAALIT

Hyödynnä Pelicans-maalien
huomioarvo ja positiivinen viiteympäristö.
Yrityksesi viesti on esillä välittömästi
pelin kohokohtien jälkeen
– aina kun Pelicans tekee maalin,
soi yrityksesi mainos!
Hinta: 152 €/ pelipäivä, 1 300 €/ kk
Koko runkosarja yhteensä: 9 100 €

JÄÄHYT
Hyödynnä Pelicansin tai vastustajajoukkueen jäähyt yrityksesi omalla viestillä.
Aina, kun valitsemasi joukkue,
Pelicans tai vastustaja, saa jäähyn,
soi yrityksesi mainos!
Kuuluvuus myös It´s Hockey Time –lähetysten
ennakkomainonnassa.
Radio Voima:

Mainokset It´s Hockey Time –lähetysten yhteydessä
Mainos 5 sek.
Toistot Pelicansin tai vastustajajoukkueen jäähyjen
aikana asiakkaan valinnan mukaan.
Yrityksen nimi It´s Hockey Time –lähetysten
ennakkomainoksissa
10 toistoa/ottelu, yhteensä 600 toistoa/kausi

Hinta: 152 €/ pelipäivä, 1 300 €/ kk
Koko runkosarja yhteensä: 9 100 €

PELICANS VIERAISSA
Pelicans vieraissa -paketissa yrityksesi
nimi mainitaan yhdistettynä haluamiisi
kolmeen nasevaan mainossanaan jokaisena
vieraspelipäivänä Radio Voimassa.
Paketti sisältää lätkäkauden aikana kahdeksan
mainosta Etelä-Suomessa Sanomissa.
Radio Voima:

It´s Hockey Time -lähetysten ennakkomainoksissa
yrityksesi nimi ja kolme vapaavalintaista sanaa.
Toistot: 8 kpl vieraspelipäivänä parhaaseen kuunteluaikaan,
yhteensä 240 kpl.

Etelä-Suomen Sanomat

Ilmoitusmäärä: 8 kpl. Haluaminasi vieraspelipäivinä 4 kpl syyskaudella
ja 4 kpl kevätkaudella Ilmoituskoko: 82 mm x 42 mm luokitellut-sivuilla

Hinta: 98 €/ pelipäivä, 420 €/ kk
Koko runkosarja yhteensä: 2 940 €

!
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Ottelutilanteet
muilta paikkakunnilta
Lätkäfaneja kiinnostavat myös pelitilanteet
muilta paikkakunnilta, joten yritykselläsi on
mahdollisuus tarjota nämä katsaukset
Radio Voiman It´s Hockey Time -lähetyksessä.

☛

Paketti on myynnissä
yksinoikeudella.

Toistot: 6 kpl/ It´s Hockey Time -lähetys

Hinta: Valittavissa vieras- tai kotiottelut, 30 ottelua,
jolloin hinta 59 €/ pelipäivä, 253 €/ kk

Koko runkosarja yhteensä: 1 770 €
Kaikki 60 ottelua, jolloin hinta
57 €/ pelipäivä, 488 €/ kk

Koko runkosarja yhteensä: 3 416 €

PELSUGURU
Kisa, jossa kuuntelijat voivat
voittaa liput seuraavaan kotipeliin.
Kisassa veikataan Pelicans-ottelun lopputulosta
It`s Hockey Time –verkkosivulla.
Yrityksen nimi mainitaan puffissa.

☛

Mukaan mahtuu
vain 4 yritystä!

10 toistoa/pelipäivä Radio Voimassa, yhteensä 600 toistoa /kausi.
Yrityksen logo näkyy It´s Hockey Time -sivustolla veikkauslomakkeessa.

Kaupan päälle 600 sekuntia yrityksen
omaa mainontaa Radio Voimassa.
-50 % alennuksella lisätoistot
Iskelmä Lahti ja Radio City Lahti -kanavilla.

Oman mainoksen tuotanto sovitaan erikseen.

Hinta: 48 €/ pelipäivä, 415 €/ kk
Koko runkosarja yhteensä: 2 905 euroa

ESS.fi:n
It`s Hockey Timemainospaikat
Tavoita kiekkofanit tehokkaasti 24/7 pelin
aikana ja välipäivinä! ESS.fi It’s Hockey Time pitää
kävijät ajan tasalla niin meneillään olevan pelin tilanteesta kuin tulevistakin peleistä sekä tapahtumista.
Sivustolla on kauden aikana keskimäärin yli 10 000 eri
kävijää joka viikko. Verkkomainonta sivustolla kannattaa suunnitella siten, että se aktivoi potentiaalista
kohderyhmää koko kauden ajan.
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Panorama

980x120 px

Suurtaulu
140x
350
px
Yläparaa
ti-paikka
px
0
30
300x

Pidennetty
suurtaulu
160x
600
px

Boksi
300x250 px

#1
Panorama + Mobiili Yläparaatipaikka
Hinta: 495 €/ kk
Koko runkosarja yhteensä: 3 465 €

#2
Boksi + Mobiili Yläpanoraama
Hinta: 420 € /kk
Koko runkosarja yhteensä: 2 940 €

#3
Suurtaulu + Mobiili Keskiparaatipaikka
Hinta: 315 € /kk
Koko runkosarja yhteensä: 2 205 €

☛

Kaupan päälle ESS.fietusivulle 5 päivän kampanja
samalle paketille!

Mainospaikat SOV 25 %, osuus It`s Hockey Time -sivuston
mainospaikan kaikista mainosnäytöistä.
Tuotanto: 170 €/ mainos, aineiston muutos
kauden aikana 100 €/ kpl

Mainonta videoissa
Kiekkovideon alussa viestisi
näkyy ennen haluttua sisältöä.
Teemme kauden aikana vähintään 200 videota
ja jokaisesta kotipelistä vähintään 3–5 videota,
jotka sisältävät mm. ottelukoosteita,
haastatteluja ja lehdistötilaisuuksia.

☛

Vain 2 mainospaikkaa nopeimmille!

Videot näkyvät ESS.fin It’s Hockey Time –osiossa ja niitä ladataan
kauden aikana kymmeniä tuhansia kertoja. Yrityksesi nimi mainitaan kumppanina koti- ja vieraspelien aikana radiossa It’s Hockey
Time –lähetysten sisällä vähintään 5 kertaa/ottelu.

#1

#2

Logomainos (still)
Mainosvideo
> 3 sekuntia
> 5 sekuntia
Hinta/kuukausi: 500 € Hinta/kuukausi: 800 €
Koko runkosarja
Koko runkosarja
yhteensä: 3 500 €
yhteensä: 5 600 €
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Yrityksesi arvio kotipelien
lopputuloksesta julkaistaan
ESS veikkausilmoituksessa.
Ilmoituksessa on veikkaajan kuva,
yrityksen logo sekä tulosveikkaus.
Ilmoituksia on yhteensä 30 kpl.

It’s Hockey Time -verkkosivustolla on näkyvissä kisan tulosseuranta. Mukana
oleva yritys on esillä boksipaikassa, jossa on logo ja mainosviesti sekä linkitys
yrityksen kotisivulle/FB-sivulle. Runkosarjan päätteeksi paras veikkaaja saa
Kiekkoguru-tittelin, aitioillan 10 henkilölle sekä hienon pokaalin!
Tuotanto: 170 €/mainos, aineistomuutos kauden aikana 100 € / kpl.
Mainos: (1 kpl) ESS urheilusivulla 125 mm x 42 mm

Hinta: 113 € /pelipäivä, 486 €/ kk
Koko runkosarja yhteensä: 3 402 €

☛

Mukaan mahtuu
max. 10 yritystä!

☛
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Hyödynnä It´s Hockey Time–
pakettien etuhinnoittelu:
ota useampi tuote ja saat alennusta:
2 tuotetta -5% ja 3 tuotetta -10%

Meiltä saat mediat, suunnittelun ja tuotannot.
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Vie myyntisi maaliin ja varaa paikat
It´s Hockey Time -tuotteista
omalta yhteyshenkilöltäsi tai
myyntipalvelusta p. 044 7360 600.
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