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Hyvä vantaalainen yrittäjä!
Haluatko olla mukana vantaalaisessa menestystarinassa, kun käsipalloseura
Atlas Vantaa tavoittelee kaudella 2014 - 2015 tosissaan suomenmestaruutta
käsipallon pääsarjassa. Atlas Vantaa on ainoa vantaalainen miesten
palloilulajien joukkue, joka pelaa lajinsa pääsarjassa ja jolla on realistiset
mahdollisuudet uusien pelaajahankintojen myötä voittaa se kuuluisa “ Poika
“ kotiin Vantaalle. Osa kotiotteluista pelataan Myyrmäen Energia Areenalla,
joten puitteet menestykseen ovat maksimaaliset.
Julkaisemme kauden alussa ( syyskuun puolivälissä ) jokaiseen vantaalaiseen
kotiin ( 90.000 ) jaettavan näyttävän kausijulkaisun, jonka nimi on ATLAS
VANTAA SPORTNEWS. Lisäksi kausijulkaisua painetaan ylimääräiset 10.000
kpl:tta, jotka sitten jaetaan kotiotteluissa ostokykyisille kohderyhmille. Atlas
Vantaa Sportnews on luettavissa linkitettynä koko kauden ajan myös seuran
kotisivuilla, joten kausijulkaisun mainosten näkyvyys on huippuluokkaa.
Lähde nyt mukaan mainostamaan oman yrityksesi palveluja Atlas Vantaa
Sportnews-kausijulkaisussa joko perinteisellä ilmoituksella tai sitten
kaupallisella jutulla, jotka tullaan lukemaan tarkasti jokaisessa vantaalaisessa
kodissa ja sen myötä myös julkaisussa oleviin mainoksiin suhtaudutaan
positiivisilla ostopäätöksillä.
Jos haluat olla vantaalaisessa menestystarinassa mukana, niin mainosta
palvelujasi omassa kausijulkaisussa ja olet tukemassa Atlas Vantaan tietä
kohti suomenmestaruutta ja samalla tavoitat mainoksellasi myös kaikki
taloudet Vantaalla!
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Atlas Vantaa pelaa osan kotiotteluistaan Energia Areenalla.
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VAPAALIPUT
Atlas Vantaan kotiotteluun
Energia Areenalle

Aukeama

3950

12

2x 260 mm

365 mm

80 kpl

Kokosivu

2150

6

260 mm

365 mm

40 kpl

Puolisivua

1175

6

260 mm

180 mm

20 kpl

1/4-sivua

630

3

128 mm

180 mm

10 kpl

1/6-sivua

345

2

84 mm

180 mm

Kokosivu

2850

6

260 mm

365 mm

50 kpl

Puolisivua

1600

6

260 mm

180 mm

30 kpl

1/4-sivua

850

3

128 mm

180 mm

15 kpl

Muut koot

50 / h

TAKASIVU

Yhteistyökumppanuus
Atlas Vantaan kanssa toimii
Turvakolmio Oy on vuonna 1993 perustettu turva-alan yritys, joka on turvatekniikan
järjestelmäurakoinnin ja –integroinnin huippuosaaja. Turvakolmio toimittaa kaikkia
sähköisiä turvallisuusteknisiä järjestelmiä koko Suomessa, painopisteenä EteläSuomi.

KOKOSIVU
1/1-sivu
260 x 365 mm
6 palstaa

1/2-sivua vaaka
260 x 180 mm
6 palstaa

1/4-sivua
128 x
180 mm
3 palstaa

1/2-sivua
pysty
128 x
365 mm
3 palstaa

1/6-sivua
84 x
180 mm
2 palstaa

Atlas Vantaa on ollut Turvakolmion markkinointikumppani jo useamman vuoden
ajan. Me Turvakolmiossa emme harrasta sponsorointia, vaan punnitsemme
jokaisen markkinointieuromme käytön tarkkaan. Kaiken mainontamme tulee tukea
liiketoimintaamme ja näkyvyyttämme. Mainonnassa ja markkinoinnissa emme usko
hyväntekeväisyyteen, vaikka sillekin on oma paikkansa ja aikansa.
Käsipallo on lajina ollut muutaman viime vuoden huimassa nosteessa; varsinkin sen
katsojamäärät ja medianäkyvyys. Maajoukkue karsii EM -kisoihin ja TV2 sekä mm.
SG Play –kanava lähettävät liigaotteluita suorina lähetyksinä. Tätä nostetta olemme
menestyksekkäästi käyttäneet hyväksemme oman tunnettuutemme lisäämisessä
ja liikevaihtomme kasvattamisessa. Käsipallon kautta tehdyn markkinoinnin
onnistumisesta meillä on mittaroitua näyttöä. Käsipallon kautta saavutamme
maksukykyisen ja päättävässä asemassa olevan kohderyhmän.
Atlas Vantaa tekee suomalaisessa palloilussa ennen
näkemättömän satsauksen tulevaisuuteen, näkyvyyteen
ja urheilulliseen menestykseen. Yksi osa tätä satsausta on
koko kauden ajankohtaisena säilyvä kausijulkaisu, jonka
sähköiseenkin versioon potentiaalisten asiakkaidemme on
helppo palata kerrasta toiseen. Turvakolmio haluaa saada
osansa tästä näkyvyydestä ja tulee jatkossakin tehokkaalla
markkinointiponnistelujen kohdentamisella hyödyntämään
Atlas Vantaan urheilullisen menestyksen ja sen mukanaan
tuoman näkyvyyden.
			
			Timo Lehtinen
			Toimitusjohtaja
			Turvakolmio Oy

TAKASIVU
1/1-sivu
260 x 365 mm
6 palstaa

