Mainosta elokuvissa!
Saat varman näkyvyyden ja samalla tuet Elokuvakerhon toimintaa.
Elokuvien esittäminen vaatii yllättävän paljon resursseja.Lisäksi levittäjät ottavat karkeasti laskettuna
noin puolet lipputuloista ja kun palkka ja vuokrakulut vielä vähennetään niin tulos ei ole alueemme
katsojamäärillä mitenkään helppo. Toimintaakin kovasti kehitetään koko ajan.
Tarjoammekin yrityksille mahdollisuutta tukea Elokuvakerho Napapiirin Sankarit ry.tä
Tukeminen voi tapahtua suoralla sponsoroinnilla tai mainostamalla ennen elokuvien alkamista.
Mainoshinnat Kino Ylläs -tapahtuman kaikkiin elokuviin 2021:
Elokuvat esitetään ulkoilmateatteri Ihmisen Ringissä.
Elokuvissa ihmiset ovat jo varmasti läsnä, joten mainoksesi huomataan varmasti.
20 näytöksen paketti
- 10-15 sekuntia, 550 €
- 15-30 sekuntia, 850 €
Paketteihin sisältyy 2 festivaalilippua, arvo yhteensä 160 €.
Mainosvideo voidaan laittaa myös www.kinoyllas.net sivulle pyörimään. Lisähinta 100 €/kk.
Elokuvalippuja ostetaan verkkokaupasta ja 2020 oli tuhansia klikkauksia.
Kino Ylläksen illan ulkoilmanäytöksissä käy katsojia n. 150 per ilta, mutta yli 700 hengen
näytöksiäkin on koettu.
Aineistovaatimukset
Elokuvalaitteisto vaatii videon DCP-muodossa. Tiedämme, että harvalla on videoita tässä muodossa
tai mahdollisuutta muuttaa sitä vaadittuun muotoon. Mutta ei huolta, meillä on yhteistyökumppani,
joka voi tehdä mainosvideon vaikka kuvista, logoista ja teksteistä.
10-15 sekunnin videon tekemisen hinta on alkaen 200 €.
Elokuvakerho Napapiirin Sankarit ry on voittoa tavoittelematon yhdistys. Kerholle kertynyt tuotto
käytetään elokuvakerhon toiminnan kehittämiseen ja varmistamiseen.
Kino Kellokkaan toiminnasta vastaa Hanna Kämäräinen. Häneltä voi tiedustella lisää Kino Kellokkaan
toiminnasta p. 045 783 12711 tai hannamaija@kinokellokas.net .

Yhteistyöterveisin
Elokuvakerho “NaSa” Napapiirin Sankarit
Puheenjohtaja Jani Modig
p. 040 5500 421, jani@kinoyllas.net
info@kinoyllas.net

Kino Ylläs –tapahtuman pitkäaikaiset tukijat

Yhteistyösopimus Kino Ylläs 2021
Kino Ylläs – elokuvia taivasalla -tapahtuman järjestää Elokuvakerho Napapiirin
Sankarit ry. Vuoden 2021 elokuvafestivaalit järjestetään koko syyskuun viikonloput
torstaista 2.9. sunnuntaihin 26. syyskuuta 2021 elokuvajuhlia suunnitellaan
pidennettävän seuraavaan tai edelliseen viikonloppuun asti. Tarvitsemme kuitenkin
paikallisten yritysten avustusta, että voimme taata myös seuraavan vuoden.
Tällä sopimuksella Elokuvakerho Napapiirin Sankarit ry ja
___________________________ sopivat Kino Ylläs 2021
sponsoroinnista.

850 € sponsoroinnilla yritys saa: Logo näkyville mm. julisteissa, nettisivuilla sekä ison mainostilan
ohjelmalehtisessä (mikäli sellainen painetaan). Yritys saa tuoda banderollin, roll-upin tai beach-lipun
Ihmisen rinkiin katsomoalueelle.
(Ne voidaan myös lisähinnasta teettää yhteistyökumppanimme kautta.)
Yritys saa 8 festivaalipassia, arvo 640 €.
450 € sponsoroinnilla yrityksen logo tulee näkyville mm. julisteissa, nettisivuilla sekä
pienen mainostilan ohjelmalehtisessä (mikäli sellainen painetaan). Yrityksellä on myös
lupa tuoda banderolli, roll-up tai ns. beach-lippu Ihmisen rinkiin katsomoalueen ulkopuolelle. (Ne
voidaan myös lisähinnasta teettää yhteistyökumppanimme kautta.)
Yritys saa 4 viikonloppupassia, arvo 240 €.
300 € sponsoroinnilla yrityksen logo tulee pienemmällä näkyville mm. Julisteissa, flyereissa,
nettisivuilla sekä ohjelmalehtisessä. Yritys saa 2 festivaalipassia, arvo 160 €.

_____________________________
Elokuvakerho Napapiirin Sankarit

__________________________________
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www.kinoyllas.net
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