Yrityksille
Popcult Helsinki 2019 tarjoaa lukuisia kaupallisia vaihtoehtoja yhteistyöstä ja sponsoroinnista
kiinnostuneille. Alta löydät myyntipaikka- ja mainoshinnastomme. Lämpimästi tervetuloa Popcultiin!
Yhteystiedot löydät sivun lopusta.

Myyntitila
Myyntipöytäalue sijaitsee Scandic Marina Congress Centerin avarassa aulassa heti pääsisäänkäynnin
yhteydessä, pääsalin välittömässä läheisyydessä. Myyntipöytäsali on vartioitu. Tuotteet voi jättää yöksi
säilytykseen pöydille.
Myyntipaikat sisältävät lähtökohtaisesti pöydän ja tuolit. Ilmoitathan etukäteen, jos haluat paikan
kalustamattomana.
Kauppiaat voivat tuoda mukanaan tarvitsemansa rekit ja muut myyntitelineet, mutta niiden on
mahduttava vuokratulle alueelle. Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä, ota yhteyttä myyntipöytävastaavaan.
Myyntipöytäsalin yritykset listataan tapahtuman kotisivuille ennen tapahtumaa, jotta kävijät voivat
tutustua salin valikoimaan etukäteen. Yrityksillä on myös mahdollisuus ostaa ilmoitustilaa niin
kotisivuiltamme kuin ohjelmalehdestämmekin.
Olemme sitoutuneet edistämään reilua kaupankäyntiä: kaikkien tapahtumassa myynnissä olevien
tuotteiden on oltava lisensoituja. Mikäli järjestäjät havaitsevat piraattituotteita, myyjiä pyydetään
poistamaan ne pöydältä.

Hinnasto
Pöytävuokra
170 euroa / myyntipaikka / viikonloppu, sis. pöydän ja tuolit.
Lisätila kalusteineen 80 euroa / kappale / viikonloppu.
Vuokrattavan alueen koko: 170cm x 200cm (pöydän koko: 70x140cm).
Pöytävuokra sisältää kaksi viikonloppuranneketta.
Tarjoamme myyjille ja yhteistyökumppaneille pääsylippuja alennettuun hintaan. Pyydä tarjous!
Myyjillä on käytössään ilmainen latauspiste. Pöytiin vedetään lisämaksusta omat sähköistykset.
Tarjoamme myyjille tapahtuman aikana maksuttomia virvokkeita.

Mainokset ohjelmalehteen
1/2 sivua: 75€
1 sivu: 150€

2/1 sivua (aukeama): 200€
Sisäkansi: 350€
Takakansi: 400€
Ohjelmalehti on maksuton ja se jaetaan jokaiselle kävijälle. Ohjelmalehti painetaan väreissä.
Jos olet kiinnostunut mainospaikoista eri medioissa, pyydä tarjous!

Muut mainospaikat
Kotisivuille (www.popcult.fi) web-banneri: 35€
Koko: 120x120px
Tiedostotyypit: png, jpg, bmp
Lisäksi tarvitaan url-osoite, johon mainos osoittaa.
Mainos Popcult Companion -sovellukseen: 35€
Tiedostotyypit: png, jpg, bmp Koko: 320x100px Lisäksi tarvitaan url-osoite, johon mainos osoittaa.
Nettimainosten voimassaoloaika sopimuksen mukaan - mahdollisuus pitää mainos kotisivuilla aina
seuraavaan tapahtumaan saakka! Uniikkejä kävijöitä kotisivuilla on kuukausittain keskimäärin 2000.
Popcult Companion kulkee kävijöiden taskuissa läpi tapahtuman, joten se on erinomainen alusta
mainostaa esimerkiksi con-tarjouksia.

Muu kaupallinen yhteistyö
Haluatko tuoda tapahtumaamme esimerkiksi valokuvausseinän tai haluaisitko tarjota työntekijäpaidat
omalla logollasi? Ota yhteyttä sponsoritiimiimme!

Yhteystietomme
Myyntipöytiä koskevat varaukset ja kysymykset:
Myyntisalivastaava Riikka Haapanen, riikka.haapanen@popcult.fi
Kiireellisissä asioissa myyntisalivastaavan tavoittaa myös puhelimitse (myös WhatsApp): +358 50
4313270
Sponsoriyhteistyöt ja mainospaikkatiedustelut: Anna Onerva Siltala, anna.siltala@popcult.fi

Yleiset Popcult Helsinkiä koskevat kysymykset: popcult@popcult.fi
Pyrimme vastaamaan kaikkiin tiedusteluin kolmen arkipäivän kuluessa.

Popcult Helsinki 2019 lyhyesti
Popcult Helsinki 2019 järjestetään la-su 11.-12.5.2019 Scandic Marina Congress Centerissä, osoitteessa
Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Tiloihin voi tutustua tapahtumapaikan verkkosivuilla.

Tiloihin mahtuu työntekijöiden, ohjelmanpitäjien ja myyjien ohella noin 2000 kävijää. Popcult Helsinki –
tapahtumissa on aikaisempina vuosina vieraillut noin 1200 kävijää vuosittain. Olemme panostaneet tänä
vuonna kunniavierashankintaan, ja pyrkimyksemme on myydä tapahtuma loppuun.
Popcult Helsinki on ikärajaton tapahtuman mahdollisia iltabileitä lukuunottamatta. Tapahtuma on
kaikesta syrjinnästä ja kiusaamisesta vapaa.
Alle 7-vuotiaat lapset veloituksetta sisään vanhemman seurassa.
Tapahtuman järjestää voittoa tavoittelematon, vapaaehtoisvoimin toimiva suomalainen Finnish Fandom
Conventions ry. Kaikki tapahtumasta saatu voitto ohjataan tulevien tapahtumien järjestämiseen ja
yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

