mediakortti

Liigan parhaat mainospaikat
Mainostaminen FRAME IT -jäänäytöissä on täysin uusi ja tehokas tapa
tavoittaa valtava määrä potentiaalisia asiakkaita valtakunnallisesti
katsomossa, television (C More, Telia Liiga TV) ääressä, Liigavahdissa,
somessa ja muussa mediassa.
Laadukkaat digitaaliset FRAME IT -jäänäytöt sijaitsevat areenan
näkyvimmillä paikoilla ja niissä mainokset pääsevät suoraan mukaan pelin
keskipisteeseen. Tavoitat myös vierasjoukkueen fanit television välityksellä ja
tästä syystä mainostaminen on aina valtakunnallista. Erinomaisen sijaintinsa
ja suuren kokonsa ansiosta FRAME IT -jäämainosta ei yksinkertaisesti voi
olla huomaamatta!
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LOISTAVAA SEURATTUA JOUKKUETTA,
KÄRPÄT JA PELICANS + 13 VIERASJOUKKUETTA TAKAAVAT VALTAKUNNALLISEN
NÄKYVYYDEN

4

JÄÄNÄYTTÖÄ PELIN PARHAILLA PAIKOILLA SEKÄ,
HYÖKKÄYS- ETTÄ PUOLUSTUSPÄÄSSÄ

1200

SEKUNTIA VALTAKUNNALLISTA TV-NÄKYVYYTTÄ
OTTELUTAPAHTUMAN AIKANA
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FRAME IT MEDIA
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Jäänäytöt ovat nyt Oulun Kärpillä ja syksyllä Lahden Pelicansilla.
Näytöt sijaitsevat areenan parhailla paikoilla – kiekko ja
katseet liikkuvat mainosten päällä.
Jäämainos näkyy aina kahdessa näytössä yhtä aikaa,
hyökkäys- ja puolustuspäässä.
Jäänäytössä on maksimissaan 12 mainospaikkaa.
Jokainen mainos on näkyvissä 30 sekuntia vuorollaan.
Mainostaja saa näkyvyyttä yhden Liiga-kierroksen aikana kaikissa näytöissä
yhteensä 1200 sekuntia.
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Hinnat runkosarja, 2 näyttöä
1 seura

5.644 €

10.723 €

15.238 €

10 peliä
kevät 2022
564 € / Näyttö / peli

20 peliä
Syksy 2021
536 € / Näyttö / peli

30 peliä
Kausi 21-22
508 € / Näyttö / peli

10.500 €

19.950 €

28.350 €

10 peliä
kevät 2022
525 € / Näyttö / peli

20 peliä
Syksy 2021
499 € / Näyttö / peli

30 peliä
Kausi 21-22
473 € / Näyttö / peli

2 seuraA

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Maksutapa-alennus, kertasuoritus: -5 %.
Huomioimme runkosarjassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset.
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YHTEYSTIEDOT
Markku Martinkauppi
Sales Manager
050 469 8181
markku.martinkauppi@frameitvision.com
aineisto@frameitvision.com

AINEISTO-OHJEET
Dimensiot: 6,6 x 6,6 m
Resoluutio: 288 x 288 px
Aineistoformaatti: .jpg, png
●
●
●

Aineisto kannattaa suunnitella tähän kokoon,
jotta mm. tekstin luettavuus säilyy
Suosittelemme käyttämään kuvaa, jossa on vahvat kontrastit
esim. tumma pohja ja vaalea logo, jolloin kirjaimet erottuvat hyvin
Toimita aineisto joko ympyrän muotoisena läpinäkyvällä taustalla
tai neliön muotoisena mustalla taustalla

Esimerkkejä toimivista jäämainoksista
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