Koko Iisalmen yhteistä joulunavausta vietetään 30.11.2019, josta käynnistyy myös
"JOULU PAKETTIIN IISALMESTA"- kampanjointi. ILMOITTAUDU MUKAAN
JOULUNAVAUKSEEN 11.11 MENNESSÄ (huom. muotinäytös 25.10 mennessä.)
JOULUNAVAUS OHJELMA
Pe 29.11 voi startata Black Friday- kampanjoinnilla sekä omalla joulunavausohjelmalla
La 30.11. klo 12-15 on Louhen joulu tapahtuma ja siitä joulunavausohjelma jatkuu torilla, n. klo
14-16. (HUOM. TOIVOMUS, ETTÄ LIIKKEET OLISIVAT MAHDOLLISUUKSIENSA MUKAAN AVOINNA
VÄH. KLO 15 SAAKKA.)
”Joulu pakettiin Iisalmesta" teeman ympärille olemme laatineet yhteismarkkinoinnin, jossa
jokainen mukaan lähtevä yritys saa käyttöönsä kampanjalogon, jota toivotaan hyödynnettävän
kaikessa mainonnassa. Näin asiakkaat saavat eri kanavien kautta viestiä hyvistä joululahjaideoista,
jotka voi ostaa Iisalmesta. Logoa saa ja toivotaankin käytettävän kaikessa mainonnassa
joulunavauksesta aina jouluun saakka. JOULUPAKETTIIN KAMPANJOINTI JATKUU MM. IIDEN RY:N
SOMESSA JOULUUN SAAKKA. Tulossa on mm. Joulupakettiin kuvauksia liikkeissä Sakkyn
opiskelijoiden kanssa.
Tapahtuman markkinointi kootaan yhden teeman alle, yhtenäiseksi mm. Iisalmen Sanomien
Joulunavaus-liitteeksi, joka ilmestyy ke 27.11. Jokainen voi valita missä mainonnassa haluaa olla
mukana. Mukaan teemaliitteeseen pääsevät vain tähän "Joulu pakettiin Iisalmesta ja/tai
Joulunavaukseen mukaan lähteneet.
Joulun avauksen ohjelma tarkentuu lähempänä. Ohjelmassa on luvassa:
LOUHEN JOULU KLO 12-15 LOUHENKADULLA mm.
• joulumyyjäistunnelmaa Louhenkadulla
• muotinäytös Emotionin ikkunassa (ulos kadulle päin)
• jouluista musiikki ym.
• yllätysohjelma paljastetaan myöhemmin (TAKUUVARMA VETONAULA!)

JOULUNAVAUS OHJELMA TORILLA KLO 14-16 mm.
• tonttupolku (lapsille toiminnallinen tonttupolku, jossa erilaisia toimintapisteitä)
• joulupukki & muori
• joulupuuroa (Iisalmen seurakunta)
• ilotulitus
VAIHTOEHDOT OLLA MUKANA:
1. YHTEISMARKKINOINTI
Yhteismarkkinoinnissa yritys saa:
• Käyttöön Joulu pakettiin- tapahtumatunnuksen omassa markkinoinnissaan
• Somenosto (tarjous tai muu yrityksen toimittama materiaali)
• Mahdollisuuden ostaa mainostilaa yhteismarkkinoinnin yhteyteen
SEKÄ UUTENA TULOSSA MM. JOULU PAKETTIIN IISALMESTA- SOMEKAMPANJOITA MYÖS ENNEN
JOULUA MUKAAN LÄHTENEIDEN LIIKKEIDEN KANSSA.
Hinta: 50€+alv. (Iiden ry:n alennus -20%)
2. LOUHEN JOULU- MYYNTIPAIKAT(sis. Joulu pakettiin yhteismarkkinointimaksun)
Myyntipaikat sijaitsevat Louhenkadulla. Tapahtumapaikat jaetaan koon, sähköntarpeen sekä
toimialan/toiminnan perusteella toimivaksi kokonaisuudeksi. Tapahtuma-alueella olevilla liikkeillä
on etuoikeus oman liikkeensä edustalla olevaan tilaan. Myös heidän on tehtävä
myyntipaikkavaraus päivämäärään mennessä.
Hinta: 60€ + alv. (sis. Joulu pakettiin yhteismarkkinointimaksun)
(Iiden ry:n jäsenet -20% hinnoista.)
Muotinäytöksen yhteydessä 10€+alv. Yhdistykset tms. pelkkä myyntipaikka 30€.
Myyntipaikan toimija on velvollinen pitämään pistettä auki koko tapahtuman ajan klo 12-15.
Myyjä vastaa oman pisteensä kalustuksesta(teltat, pöydät ym.). Pöydän vuokra 10€+alv.(sisältää
kuljetuksen)
Sähköä on saatavilla hyvin rajoitetusti. Sähkömahdollisuus selvitetään tapauskohtaisesti, josta
peritään erillismaksu.
3.MUOTINÄYTÖS OSALLISTUMINEN (sis. Joulupakettiin yhteismarkkinointimaksun)
Muotinäytös toteutetaan Emotionin ikkunassa(säältä suojassa), niin että yleisö voi katsoa näytöstä
kadulta. Muotinäytös osallistuminen sisältää yhteismarkkinoinnin lisäksi mm. äänikuuluvuuden
sekä liikkeen nimi mukana muotinäytöksen mainonnassa (mm. Facebook, Nettisivut,
lehtimainoksissa & esitteissä)
Hinta: 115€+alv. iiden ry:n jäsenhinta (sis. yhteismarkkinointimaksun)
(ei jäsenille 145€+alv)

4. VUOKRAA NÄYTEIKKUNA KESKUSTASTA (sis. Joulu pakettiin yhteismarkkinoinnin)
HUOM!HUOM! Käytettävissä olevat ikkunat vahvistuvat marraskuun alussa.
Tyhjien liiketilojen näyteikkunat otetaan hyötykäyttöön joulun alla. Halukkaat yritykset voivat
varata itselleen käyttöön näyteikkunan. Näyteikkunat ovat esillä 30.11 alkaen aina loppiaiseen asti.
Huom. paikkoja rajoitetusti, sijainnit valitaan arvonnalla.
Hinta: 90€+alv/yritys (sis. Joulu pakettiin yhteismarkkinoinnin)
(Iiden ry:n alennus -20%)
Jokainen liike somistaa ikkunansa itse (tarvittaessa halukkaille kysytään apua opiskelijoilta)
Mukaan ilmoittautuneille lähetetään käytännön infoa lähempänä tapahtumaa.
KAUNEIN NÄYTEIKKUNA- KILPAILU
Iisalmen Sanomat järjestää taas Kaunein näyteikkuna- äänestyksen, joka alkaa 30.11.
Ilmoittautuminen suoraan Iisalmen Sanomille jouni.puustinen@media.fi ke 27.11. klo 14
mennessä.
LISÄTIETOJA:
Mervi Narinen
050-5946176
info@iiden.fi
Iiden ry
www.iisalmi.fi/joulunavaus

