Sponsori-info
Vuoden 2015 Animeconiin odotetaan 3000 kävijää.
Animeconin sponsoritarjontaan kuuluvat myyntipöydät sekä mainokset ohjelmalehtisissä ja nettisivuilla.
Myös yksittäisiä ohjelmanumeroita tai kilpailuita voi sponsoroida.
Sponsoripaketteihin tai myyntipöytiin kuuluu mukaan ilmainen sisäänpääsy tapahtumapaikalle, ilmainen
parkkipaikka kummallekin päivälle sekä juoma- ja ruokalippu molemmille tapahtumapäiville. Lipuilla voi
käydä lunastamassa Valohallin kahviosta itselleen evästä päivien aikana. Greenroomista saa myös kahvia
koko päivän ajan. Halutessaan voi lunastaa itselleen lämpimän aterian työntekijöiden lounasaikaan hintaan
8€/hlö/päivä. Lounas tarjoillaan Greenroomissa ja ateria varataan myyntipöydän/sponsoripaketin
varauksen yhteydessä. Muistattehan siis mainita, mikäli haluatte lämpimän aterian, kuinka monelle ja
syöttekö lauantaina, sunnuntaina vai sekä että.
Myyntipöytäsali sijaitsee Musiikkikeskuksen ensimmäisessä kerroksessa, Valohallissa, joka on erittäin
helposti kaikkien kävijöiden löydettävissä. Tämän lisäksi toisessa kerroksessa on myös toinen
myyntipöytäsali, johon voivat pöytäpaikkoja ostaa myös yksityiset henkilöt. Pöytiin sisältyy sisäänpääsy
tapahtumaan vähintään kahdelle henkilölle, 1. pöydän jälkeen 1 hlö/pöytä.
Tavarat voi tuoda sisään Musiikkikeskuksen lastausovista Kirkkokadun puolelta. Lastauspaikalla on ramppi,
joten tavaroita voi kuljettaa rullakoilla. Myyjät pääsevät kasaamaan pöytiään jo perjantaina klo 12:0021:00, lauantaina klo 07:00 ja sunnuntaina kello 08:30 alkaen. Itse tapahtuma on auki lauantaina klo 09:3020 ja sunnuntaina 09:30-17:00.
Jos postitatte tuotteita yms. paikalle, teidän tulee ilmoittaa siitä ja sopia vastaanotosta, sillä Musiikkikeskus
ei ole kesäisin auki jatkuvasti.
Rahtiosoite on:
Kuopion Musiikkikeskus,
Animecon 11.-12.7.2015
Kuopionlahdenkatu 23
70100 Kuopio

Myyntipöytäsali on auki lähes koko tapahtuman ajan, alustavasti lauantaina klo 10-18 ja sunnuntaina klo
10-17.

Huomioitavaa myytävistä tuotteista:
Animeconiin ei hyväksytä sponsoreita tai myyjiä, jotka myyvät tuoteväärennöksiä eli piraattituotteita.
Pöydät tarkistetaan ennen myyntipöytäsalin avaamista ja mahdolliset piraattituotteet poistetaan. Jos
piraattituotteita ei suostuta poistamaan tai jos niitä on huomattava määrä, voidaan myyjä poistaa koko
tapahtumasta. Tällöin myyntipöytäpaikan hintaa ei palauteta.
Jos tarkoituksenasi on myydä elintarvikkeita, ilmoitathan asiasta varatessasi pöytiä. Musiikkikeskuksen
tilalla on joitakin rajoituksia koskien elintarvikkeiden myyntiä.
K-18 –tuotteiden myyminen on sallittua, mutta tuotteiden tulee olla esillä ja niitä tulee esitellä hyvää
makua noudattaen ja niitä myytäessä tulee noudattaa Suomessa annettuja lakeja ja ohjeistuksia. (K-18
tietokonepelejä, DVD:itä ym. ei saa myydä alle 18-vuotiaille. Sarjakuvia, kuvia tai muita liikkumatonta
materiaalia sisältäviä tuotteita saa myydä yli 15-vuotiaille sisällöstä riippumatta.)

Myyntipöytien ja mainosten hinnat:
Banneri nettisivulle 200 euroa
Banneri on sivuilla esillä vuoden 2015 loppuun asti. Banneri on kokoa 140x140px. Ad-block ei vaikuta
bannereihin. Vain animoimattomia tai hyvin hillitysti animoituja bannereita.

Ohjelmalehti
1/1 sivun mainos ohjelmalehtiseen 450 euroa
1/2 sivun mainos 350 euroa
Ohjelmalehtisestä otetaan 3500 kappaleen painos ja se on nelivärinen. Koko A5.

Diamainos 75 euroa
Musiikkikeskuksella on noin 10 televisioruutua, jossa päivän aikana näytetään conin ohjelmalistaa ja muita
ilmoituksia. Mainoksesi pituus voi olla noin 20 sekuntia. Mainokseksi käy esim. yksittäiset kuvat, joista
voidaan sitten järjestää PowerPoint-esitys.

Myyntipöydät
Myyntipöytä 120 euroa/kpl kahdesta ensimmäisestä pöydästä.
Seuraavat myyntipöydät 150 euroa/kpl.
Myyntipöytien koko on 80 cm x 140 cm.
Myyntipöydän voi halutessaan vaihtaa vastaan lattiatilaan (80x140cm) esim. rekkiä varten.
Myyntipöytiin on laskettu mukaan pöydän taakse jäävä tila myyjille sekä myyntiartikkeleille.

Myyntipöytäpaketit

Valohalli
Valohalli on näköetäisyydellä Musiikkikeskuksen sisäänkäynnistä ja lähes kaikkialta ohjelmatilojen
sisäänkäynneiltä. Valohallissa on Musiikkikeskuksen oma kahvila ja muuta oleskelutilaa kävijöille.
Tavaroiden sisään tuominen onnistuu helposti heti salin vieressä olevien lastausovien kautta C-rapusta.

Sponsoripaketti 1:
-6 myyntipöytää
-1 sivun mainos ohjelmalehtiseen
-Banneri nettisivuille
-Diamainos
-Normaalihinta 1565 euroa
-Paketti: 1100 euroa

Sponsoripaketti 2:
-4 myyntipöytää
-1 sivun mainos ohjelmalehtiseen
-Banneri nettisivuille
Normaalihinta 1265 euroa
Paketti: 950 euroa

Sponsoripaketti 3:
-2 myyntipöytää
-1/2 mainos ohjelmalehtiseen
-Banneri nettisivuille
Normaalihinta: 790 euroa
Pakettitarjous: 700 euroa

Yläsali
Yläsali on toisessa kerroksessa sijaitseva tila, joka on myös varattu myyntipöydille. Tilan yhteydestä löytyvät
sisäänkäynnit konserttisaliin sekä isoimpaan luentosaliin. Sinne vie kaksi rappukäytävää ja sen läpi kuljetaan
esim. tanssipelipisteelle mentäessä.

Tila on viistosti päämyyntipöytäsalin yläpuolella, ja sieltä on osittainen näköyhteys sinne. Yläsalin pöytiä ja
paketteja voivat ostaa myös yksityiset henkilöt. Pöytiä suositellaan mm. aloittelevilla käsityöyrittäjille tai
taidekujapöytien muuttamista yrityksiksi suunnitteleville.
Pöytä maksaa 90€/kpl, sisältäen tilan myyjille ja myyntiartikeleille.

Jos olet kiinnostunut ostamaan mainoksia pöytien lisäksi, voidaan niitä myydä erikseen. Alustavasti
yläsaliin voi varata vain kaksi myyntipöytää/myyjä.

Peruminen
Muistathan ilmoittaa perumisen hyvissä ajoin. Jos et ilmoita perumisesta tai perut myyntipaikkasi ja/tai
mainoksesi ohjelmalehteen/dioihin alle 2 viikkoa ennen tapahtumaa ilman perusteltua syytä, laskutamme
10 % sovitusta hinnasta. Mikäli ohjelmalehtinen on ehtinyt painoon ennen perumista, laskutamme siitä
täyden hinnan.

