11-12 HELMIKUUTA 2021 | VIRTUAALITAPAHTUMA

TAPAHTUMANÄKYVYYS
JA AINEISTO-OHJE

Labquality Days näytteilleasettajille
Labquality Days -kongressi tarjoaa yrityksille erinomaiset markkinointi- ja verkostoitumismahdollisuudet: tule partneriksi, mainosta
virtuaalitapahtumassa, mobiilisovelluksessa, verkkosivulla tai uutiskirjeessä.
Kokonaisuudesta voitte räätälöidä tavoitteidenne mukaisen näkyvyyden Labquality Dayseilllä.

Partneripaketit
Tarjoamme näytteilleasettajille kolmea erilaista partneripakettivaihtoehtoa. Paketteja on myynnissä rajoitettu määrä.
Tutustu partneripaketteihin tarkemmin: www.labqualitydays.fi/naytteilleasettajille/partneritasot/

PALVELU / TUOTE
Koulutustapahtuman osallistujatunnukset

TUTKIMUSMATKAILIJA
1 kpl

INNOVAATTORI

EDELLÄKÄVIJÄ
(10kpl)

3 kpl

5 kpl

Virtuaalitapahtuma-alusta “näyttelyosasto”
Logo

x

x

x

Esittelyteksti (sana määrä)

60 sanaa

300 sanaa

300 sanaa

Linkitys mahdollisuudet

1 kpl

3 kpl

3 kpl

Video

-

x

x

Tapahtuma-aikainen Chat

-

x

x

Session päivän avaus / partnerin esittely

-

-

x

10s mainos session alkuun

-

-

x

Salin brändäys: taustakuva ja alabanneri

-

-

x

Salikuvakkeen brändäys aulatilassa

-

-

x

x

x

x

Tapahtuma-aikainen näkyvyys

Labqualitydays.fi verkkosivut
Aakkostettu näytteilleasettaja listaus
Linkki omalle kotisivulle

x

x

x

Logo mainoskarusellin partneribanneriin

-

-

x

Mainoskarusellin banneripaikka / 1 vko (myynnissä 5kpl)

lisämaksusta

lisämaksusta

lisämaksusta

Labquality Days mobiiliapplikaatio
Logo, yritysesittely ja linkitys

x

x

x

Mainos etusivun karusellissa (myynnissä 5kpl)

lisämaksusta

lisämaksusta

lisämaksusta

Labquality Days uutiskirje: uutinen tai banneri

lisämaksusta

lisämaksusta

lisämaksusta

Ilmoittautumissivu: mainosbanneri

lisämaksusta

lisämaksusta

lisämaksusta

Muu näkyvyys

palvelu/tuote kuuluu mukaan

950€ + alv

2890€ + alv

5400€ + alv
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Aineisto-ohjeet partneripakettien mainospaikoille
Valmiit aineistot tulee ladata 11.1.2021 mennessä yrityksenne ilmoittautumissivulle. Olette saaneet linkin
ilmoittamaanne sähköpostiinne ostaessanne lisäpalvelun tai mainospaikan. Aineistotyöstä veloitamme lisämaksun.
Lisätietoja ja ostaminen: labqualitydays.fi/nayttely/lisapalvelut-ja-mainospaikat

Näyttelyosaston video (Innovaattori ja Edelläkävijä)

Salikuvake aulatilassa (Edelläkävijä)

Videon tulee olla julkaistu (julkinen tai yksityinen)
Youtube- tai Vimeo-palvelussa ja videon liittämiseen
osastolle tarvitaan linkki tai videon ID-tieto.

png/jpg, kuvasuhde 16:9. Suositellaan, että kuvan
tärkein sisältö olisi keskellä kuvaa.

Salin brändäys (Edelläkävijä)

Mainos session alussa (Edelläkävijä)

taustakuva: png/jpg, 2000x1000px
alabanneri: korkeus max 60px, vaakamuotoinen

Videon tulee olla julkaistu (julkinen tai yksityinen)
Youtube- tai Vimeo-palvelussa ja videon liittämiseen
osastolle tarvitaan linkki tai videon ID-tieto.
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Erikseen myynnissä olevat palvelut ja mainospaikat
Lisäpalvelut ja mainospaikat eivät edellytä näyttelypaikan ostamista Labquality Days -kongressiin.
Lisätietoja ja ostaminen: labqualitydays.fi/nayttely/lisapalvelut-ja-mainospaikat
Labquality Days -verkkosivut | mainosbanneri
Mainosbanneri sijaitsee
T Yetusivun ylälaidassa,
M Y YYksi mainos per viikko. Hinta 350€.
linkki mahdollisuus.
Ilmoittautumissivu | mainosbanneri
Mainosbanneri osallistujien ilmoittautumissivulla.
Yhdelle mainostajalle. Hinta 450€.

Labquality Days uutiskirje | uutinen tai banneri
Julkaisu tammikuun 2021 uutiskirjeessä.
Paikat myynnissä suomenkieliseen uutiskirjeeseen.
Uutinen + kuva + linkki. Hinta 500€.
Kuvabanneri + linkki. Hinta 450€.
Mobiilisovellus | mainos etusivun karusellissa
Myynnissä 5kpl. Hinta 500€.

Aineisto-ohjeet lisämyynnin mainospaikoille
Valmiit aineistot tulee ladata 11.1.2021 mennessä yrityksenne ilmoittautumissivulle. Olette saaneet linkin
ilmoittamaanne sähköpostiinne ostaessanne lisäpalvelun tai mainospaikan. Aineistotyöstä veloitamme lisämaksun.
Logo nettisivuille, mobiilisovellukseen ja videostriimaukseen

Vektorimuodossa (eps tai ai) tai korkea resoluutioinen tiff, jpg tai png.

Yritysesittely mobiilisovellukseen ja tapahtuma-alustalle
Yritysesittelyn pituus 60/300 merkkiä.

Labquality Days -verkkosivujen mainosbanneri

Valmis aineisto: jpg- tai png- muodossa. Leveys 1920px, korkeus max. 450px.

Uutiskirjeen uutinen

Uutisen tekstipituus max. 550 merkkiä. Sisällytä linkki yrityksen verkkosivuille. Kuva (jpg tai png) leveys 260px, korkeus max. 291px.
Huom. Aineisto toimitaan sähköpostitse Miia Kämpille.

Uutiskirjeen banneri

Sisällytä linkki yrityksen verkkosivuille. Kuva (jpg tai png) leveys 560px, korkeus max. 130px.

Mainosbanneri tapahtuman ilmottautumissivulla

Kuva (jpg tai png) koko leveys 1000px, korkeus max. 200px.

Mobiilisovelluksen etusivun mainoskaruselli

Bannerin (jpg tai png) kuvasuhde ovat joko 16:9 ja 21:9. Bannerin tila täytetään reunoja myöten kuvaa skaalaamalla säilyttäen
alkuperäinen kuvasuhde. Kannattaa välttää sijoittamasta tärkeitä elementtejä kuvien reunoille, sillä niistä leikkaantuu
pienet siivut pois. 1024 x 439px.
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