UUTTA KAUPPAKESKUSMAINONNASSA

Ideapark - ensimmäisenä Suomessa!

JATKUVA NÄKYVYYS - LISÄÄ KAUPPAA
Liikkeesi jatkuva monikanavainen näkyvyys ja koko Ideaparkin tarjonta houkuttelevasti esillä
= Lisää asiakkaita Ideaparkiin = Paljon lisää kauppaa Sinulle!

TUOTEMAINOS

sisältönä voi olla esim: tuote,
etu, tarjous, uutuus, logo tms.

=otsikko+tuotekuva+kuvaus+hinta

IDEAPARK.FI/
TARJOUKSET

NYT.
IDEAPARK.FI

vain

ideapark.
TÄSSÄ.FI

KAMPANJALEHTI

69

€/kk

Kiinteä kuukausihinta sisältää helmikuun 2014 alusta lähtien
1. Mainonta Ideaparkin netin tarjousosiossa
24/7		
2. Mainonta NYT.ideapark.fi verkkokatalogissa
24/7		
3. Mainonta ideapark.tässä.fi mobiilissa		24/7		
4. Lehti-ilmoitus kampanjalehdessä		1 kpl/nro
5. Näkyvyys IP:n Facebookissa ja uutiskirjeeessä 24/7		

VIIKKO
8

pe 21.2.

M!
HUO Hinta sisältää myös
Keskuspuiston käyttöoikeuden
kampanjoiden aikana!

Ideaparkin kauppiasyhdistykseen
kuulumattomille 99 €/kk +alv

tuotemäärää ei ole rajattu
tuotemäärää ei ole rajattu
esillä uusin tuote
koko: 55x72mm, 10 nro/vuosi
toimintamalli vielä työn alla

NRO KAMPANJALEHDET
1

Talviloma

12 ti 18.3.

2

Tasauspäivät

20 pe 16.5.

3

Kevään juhlat + IP Juoksu

27 pe 4.7.

4

Suuri KESÄLEHTI + ALE

31 pe 1.8.

5

Back 2 School

38 ti 23.9.

6

Tasauspäivät

41 pe 10.10.

7

Syysloma

45 pe 7.11.

8

Isänpäivä + Pikkujoulut

48 pe 28.11.

9

8-v Synttärit + Joulustartti

50 pe 12.12. 10
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FACEBOOK
UUTISKIRJE

Joululehti

8. vuosikerta
Julkaisija
Katuosoite
ISSN
www-sivut
Jakelu
Jakelulevikki
Moduulikoko
Myynti

Liikekaupungin Uutiset Oy
Y: 2072784-8
Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä
1796-6825
www.ideaparkuutiset.fi
Itella, Postin päiväkannossa
80 000 kpl
55 x 72 mm
Olli Sirén, 050-516 9145
olli.siren@ideaparkuutiset.fi
Sammo Hyttilä, 043 217 0270
sammo.hyttila@radiosun.fi
Sanna Järvinen, 044-565 7688
sanna.jarvinen@ideapark.fi
Olli Gestranius, 040-750 6873
olli.gestranius@ideapark.fi

ASIAKKAAT HALUAVAT MONIKANAVAISTA MARKKINOINTIA
Ostokäyttäytymistutkimuksen mukaan 82% Ideaparkin asiakkaista kiinnostavat tuotetarjoukset (Innolink 11/2013,
otanta 700). Lisäksi 53% haluaa arvontoja ja kilpailuja. Siksi ISIT kasvaa markkinointijärjestelmäksi ja tuotetarjousten
lähteeksi.
ISIT (Ideaparkin Sisäinen Informaatio- ja Tiedotuskanava) on ollut Ideaparkin liikkeiden käytössä jo 7 vuotta, ja ISITin
tarjousosion käyttö ja tuotemainosten tekeminen on kaikille liikkeille tuttua: otsikko, kuva, kuvaus sekä hinta/alennus.
Helmikuun alussa 2014 ISIT kasvaa monikanavaiseksi markkinointijärjestelmäksi. Jatkossa ISITiin tehty tuotemainos
päivittyy automaattisesti kaikkiin yhteismarkkinointikanaviin eli www.ideapark.fi tarjoukset-osioon, uuteen verkkokatalogiin, mobiiliin, kampanjalehteen, Facebookiin ja uutiskirjeeseen.
Erittäin edullinen hinta on mahdollinen, koska kauppiasyhdistys ja KOy Ideapark vastaavat isosta osasta kustannuksia.
Helmikuusta 2014 alkaen ISITin mainososion käyttö ja mukanaolo yhteismarkkinoinnissa maksavat kauppiasyhdistyksen jäsenille 69e/kk +alv, ei jäsenille 99e/kk +alv.

IDEAPARK.FI TARJOUSOSIO		

-> www.ideapark.fi/tarjoukset

Ideapark.fi:n tuttu tarjousosio toimii kuten aikaisemminkin, ja tuotemainokset näkyvät asiakkaille 24/7 osoitteessa
www. ideapark.fi/tarjoukset. Tuotteet viedään tarjousosioon automaattisesti ISITin kautta.

IDEAPARKIN VERKKOKATALOGI

-> nyt.ideapark.fi

Verkkokatalogi starttaa helmikuun alussa 2014. Verkkokatalogissa liikkeet voivat markkinoida
ja/tai myydä tuotteitaan, eikä tuotemäärää ole rajattu. Kaikki voimassa olevat tuoteilmoitukset
viedään verkkokatalogiin automaattisesti ISITin kautta. Halutessaan liike voi käyttää katalogia
myös verkkokauppanaan. Katalogissa on integraatiot verkkomaksamiseen (maksu suoraan asiakkaalta liikkeelle) ja jakelujärjestelmiin (mm. Itella SmartPost-pakettiautomaattiverkostoon).
Verkkokatalogissa on kuusi päätuoteryhmää: muoti, lapset, ravintola, sisustus, tavaratalot ja erikoisliikkeet. Katalogi on käytössä 24/7.

TÄSSÄ.FI MOBIILIMAINONTA

-> ideapark.tassa.fi tai puhelinkohtaiset sovellukset

Tässä.fi on monipuolinen ja luotettava 24/7 valtakunnallinen paikallisopas älypuhelimessa. Käyttäjälle maksuton palvelu tunnistaa käyttäjän sijainnin ja kertoo mitä kaikkea lähellä
sijaitsee ja tapahtuu. Tässä.fi:stä löytyvät mm. kaupat, palvelut, museot, paikallisuutiset,
liikenne- ja säätiedot sekä koko Suomen kattava julkisen liikenteen reittiopas. Tässä.fi näyttää
haetut palvelut ja tarjoukset etäisyyden mukaan järjestettynä listana tai kartalla. Palvelussa
on yritysten perustietoja, aukioloaikoja sekä ajankohtaisia tarjouksia. Sovelluksella on jo lähes
200 000 käyttäjää. Kokeile heti: ideapark.tassa.fi
Mainonta viedään Tässä.fi-mobiiliin automaattisesti ISITin kautta. Uusin ISIT-mainos näkyy
mobiilikanavassa. Tässä.fi toimii suomen-, ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä.

KAMPANJALEHDET			

-> 80 000 kpl jakelu + www.ideaparkuutiset.fi

Lehti ilmestyy kymmenen kertaa vuoden 2014 aikana aiempaa katalogimaisempana. Se
on kooltaan aikakauslehtimäinen (248 x 320 mm), ja kannet ovat kiiltävää paperia.
Sisältö koostuu pääosin moduulikokoisista liikkeiden tuoteilmoituksista. Liike valitsee
ISITissä yhden tuoteilmoituksen, joka julkaistaan myös lehdessä (koko 55x72mm). Tuoteilmoitukset ja koko lehti jakautuvat kuuteen osioon: muoti, lapset, ravintola, sisustus,
tavaratalot ja erikoisliikkeet.
Liikkeet voivat ostaa myös edullisesti paketoituna lehti-, ääni- ja tuotemainontaa. Ilmoituskoot: ¼, ½, koko sivu tai aukeama. Äänispotit viikossa: 70 kpl x 15 sek. Katso sivu 4.
Lisäksi lehti sisältää toimituksellista aineistoa tapahtumista, liikkeistä ja kampanjoista.
Toimituksellinen aineisto on pääosin tuote- ja fiiliskuvia, jotka liittyvät kunkin lehden teemaan. Painos- ja jakelumäärä on 80 000 kpl, ja lehti jaetaan Postin päiväkannossa tarkasti
kohdennetulla postinumerojaolla. Lehti ilmestyy verkossa myös näköislehtenä ilmaisena
www.ideaparkuutiset.fi

FACEBOOK JA UUTISKIRJEET
Vuoden 2014 aikana Ideapark tulee markkinoimaan vahvasti myös Facebookissa ja uutiskirjeissä. Toimintamallit ovat
vielä suunnitteilla, mutta tuotemainokset otetaan ISITistä.

VUONNA 2014 VAHVASTI KASVU-URALLA
Olemalla mukana ISITissä, olet automaattisesti mukana yhteismarkkinoinnissa (69e/kk tai 99e/kk +alv).
sivu 3 (4)

LEHTI-, ÄÄNI- JA TUOTEMAINOSPAKETIT
LEHTIMAINONTA
TUOTEMAINOS
+ ÄÄNIMAINONTA
ilmoituskoot: ¼, ½, 1/1 ja 2/1
toistot: 70kpl/vko, kesto 15 sek + =otsikko+tuotekuva+kuvaus+hinta
IDEAPARK.FI/
TARJOUKSET

nyt.
idepark.fi

ideapark.
TÄSSÄ.FI

KAMPANJALEHTI

FACEBOOK
UUTISKIRJE

Lehti-, ääni- ja tuotemainospakettien hinnat 2014:
LEHTIMAINONTA

ÄÄNIMAINONTA

			 kampanja- spottien tuotantoja
nro/
koko
viikkoja toistomäärä ja sisältyy
vuosi
(sivua)
/vuosi
kesto/vko hintaan/v

tuotemainos

BonuS

investointi

(LEHTI+ÄÄNI+TUOTE)
katso			
sivut 2-3
€/nro
€/vuosi

säästö

paketin ostajalle
bonus lehdestä

10

1/1

52

70 x 15 sek

12

kyllä

1 330,00

13 300

tuplakoko: 3kpl/vuosi

60%

10

1/2

36

70 x 15 sek

8

kyllä

810,00

8 100

tuplakoko: 3kpl/vuosi

50%

10

1/4

22

70 x 15 sek

4

kyllä

490,00

4 900

tuplakoko: 3kpl/vuosi

40%

Edulliset pakettihinnat jo viiden lehti-ilmoituksen sarjasta alkaen! Kysy tarjoushinta haluamallesi paketille olli.siren@ideaparkuutiset.fi

Lehti-imoituskoot:
Aukeama

(480x300 mm)

Koko sivu

(232x300 mm)

½ sivua vaaka
(232x148 mm)

½ sivua pysty

¼ sivua

(116x300 mm)

(116x148 mm)

tuotemainos
(55x72 mm)

Yksittäisten mainosten hinnasto, aikataulut ja yhteystiedot:
Aineiston toimitus:
ilmoitukset@ideaparkuutiset.fi

1 840 €
1/2 sivu
990 €
1/4 sivu
530 €
tuotemainos 285 €
1/1 sivu

Aineiston viimeinen sisäänjättöaika:
ilmestyy ti -> deadline ed. ke
ilmestyy pe -> deadline ed. ma
klo 14 mennessä.
Moduuliilmoitukset klo 24:
ilmestyy ti -> deadline ed. ti
ilmestyy pe -> deadline ed. su

Hinnat sis. 4-väri. Hintoihin lisätään alv 24%.

Myynti
Olli Sirén
Myynti
Sammo Hyttilä
Myynti
Sanna Järvinen
Myynti
Olli Gestranius
Lehtimainosaineistot		
Radiomainosaineisto		

Ideaparkin
sisäinen radio

Toistot Kesto
140

15 s

70

15 s

Hinta

150 €
100 €

spotti 2 x tunnissa
spotti 1 x tunnissa

Radion perustason tuotannot 30 € / kpl
Hintoihin lisätään alv 24%.

050 5169 145
043 217 0270
044-565 7688
040-750 6873
044 755 7205
043 217 0270

olli.siren@ideaparkuutiset.fi
sammo.hyttila@radiosun.fi
sanna.jarvinen@ideapark.fi
olli.gestranius@ideapark.fi
ilmoitukset@ideaparkuutiset.fi
sammo.hyttila@radiosun.fi
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