
YouSport for Media SS2021:
Virtuaalitapahtuma medialle ja vaikuttajille 

Sportin ja outdoorin uutuudet esitellään digitaalisesti ke 27.1. klo 10-12.00

Uutuuksien vahvuudet selkeästi esiin 

YouSport for Media -virtuaalitapahtuma jatkaa viestintätoimisto 
Akvamariinin Open House -lehdistöpäiviä verkossa. Tuttuja koh-
deryhmiä lähestytään uudessa kanavassa. 

Tapahtuma on sovitettu brändien, median ja vaikuttajien tämän 
hetken tarpeisiin. Toteutus on perinteisten ja uusien lanseeraus-
keinojen hybridi. Haastattelimme brändejä ja mediaa konsep-
tiamme varten lokakuussa 2020. 

YouSport for Media SS2021:n juontaa aina vauhdikas Mervi Kallio. 

Juontaja Mervi Kallio pohjustaa brändien nauhoitetut osuudet.  
Yleisö voi osallistua chattiin, jota studiossa on mukana juonta-
massa YouSportin asiantuntijatoimittaja Jussi Ovaskainen. Studi-
oon otetaan haastateltavaksi myös osallistujien brändilähettiläitä. 

Kukin osallistuja saa tapahtumassa 10 minuuttia aikaa, sisältäen 
juonnon. Uutuuksien esittelyssä voidaan käyttää YouSport-tiimin 
kanssa ennakkonauhoitettavaa videota tai/ja muuta sopivaa 
brändin valmista viestinnällistä materiaalia. 

ENNEN

• Brändin näkyvyys tapahtu-
mamarkkinoinnissa medialle 
ja vaikuttajille (sähköposti-
kutsuissa, henkilökohtaisessa 
aktivoinnissa, YouSportin ja 
Akvamariinin somekanavissa) 

AIKANA

• Tapahtumassa 10 minuutin brändikoh-
tainen osuus sekä alussa ja lopussa 
osallistujien logot koostettuina 

• Brändit vastaamassa lopun chat-koos-
teeseen; brändien edustajat eivät itse 
ole studiossa. 

• Mahdollinen brändilähettilään  
näkyvyys.

JÄLKEEN 

• Bränditiedote medialle ja vaikuttajille 
(Akvamariini tuottaa ja jakelee; linkki 
kuvapankkiin. Lisähinta.) 

• YouSport for Media -tapahtumatie-
dote (Akvamariini tuottaa ja jakelee), 
jossa linkki tallenteeseen 

• Brändimateriaalien koordinointi 
YouSport-sivustolla, linkitys myös 
YouSportin Youtube-kanavaan  

• YouSport-lehti ja -uutiskirjeet

YouSport for Media – brändin kokonaisnäkyvyys



Osta brändivideo YouSport-tiimiltä

Nauhoitus tehdään näyttelytilassasi pää-
kaupunkiseudulla tai sporttisessa studiossa. 
Videointi on erillisestä sopimuksesta mah-
dollinen myös ulkona tai muussa käyttöym-
päristössä (nauhoitusaikaan varataan 1,5 h). 

Videolla edustajasi esittelee tuotteet vapaa-
muotoisesti, aivan kuin myyntitilanteessa. 
Voit hyödyntää kuvauksessa myös brändilä-
hettiläitäsi.
 
Perusvideon pituus max. 7 minuuttia, sis.  
oikeuden käyttöön tapahtuman jälkeen. 

Viestintätoimisto Akvamariinin tiimi opastaa 
videoesiintymisessä. Huomioimme mediaval-
mennuskokemuksellamme sekä henkilökoh-
taisen esiintymisesi että uutuuskulmien te-
hokkaan esittelyn.

Pia Jännes
toimitusjohtaja

040 5038 571
pia.jannes@akvamariini.fi 

info@akvamariini.fi
myynti@yousport.fi

Tapahtumapaketin sisältövaihtoehdot 

• Kokonaisuuden suunnittelu yhdessä brändin kanssa
• Markkinointi kohderyhmille
• Tapahtuman tekninen toteutus (alusta, chatin  

hoitaminen, kysymykset osallistujille)
• Tapahtuman juonto 
• Näkyvyys tapahtumatiedotteessa
• Näkyvyys YouSportin sivustolla, somekanavissa, 

uutiskirjeessä ja lehdessä
Hinta: € 1 750 + ALV

• Mukana tiivis tuotetiedote (sisältää jakelulistojen 
luomisen ja laajan lähetyksen; tämä hinnoittelu vain 
tapahtuman yhteydessä)

Hinta tiedotteella jakeluineen: € 2 000 + ALV

• Video (max 7 min, haastattelunomainen,  
ei mainosvideo) 

Hinta: € 900 + ALV

Tapahtuma toteutetaan vähintään 5 brändin osallistuessa. 
Kokonaisuuteen on mahdollista eri sopimuksesta lisätä esi-
merkiksi mediaseuranta ja -raportointi, yritystiedote tai so-
mekampanja. Koordinoimme tuotelainapyynnöt tapahtuman 
jälkeen.

Kerralla näkemys kevääseen ja kesään 
- Useamman sporttibrändin kokonaisuus 
kiinnostaa mediaa ja vaikuttajia.

Kerro keskeisille kohderyhmille uutuuksiesi vahvuuksista sportin ja 
outdoorin YouSport for Media -virtuaalitapahtumassa keskiviikkona 
27.1.2021 klo 10-12. 

Pressi- ja vaikuttajatapahtuma järjestetään tammi- ja toukokuussa. 
Jatkossa myös fyysiset pop up -pressipäivät ovat mahdollisia.

Kysy lisää ja tee päätös näkyä tehokkaasti!

Näin media 
meille vastasi 
2020/11! 

”Virtuaalitapahtumat 
ovat toimineet hyvin.”

”On parempi, että tapahtu-
missa on mukana useampi 
brändi: saa enemmän irti ja 
säästää aikaa.”

”Tuotteita on hyvä saada 
tilata testiin heti tapah-
tuman jälkeen.”


