
Ideapark Lempäälä on todistetusti 
erinomainen paikka erilaisille 
promootioille ja tapahtumille! 

Yli 2000-neliöinen Keskusaukio ja avarat 
sisääntuloaulat tarjoavat tehokkaan ja 
toimivan ympäristön tuote-esittelyille, 
maistatuksille ja jopa suuremmille 
yleisötapahtumille. Promootioon on 
mahdollista yhdistää myös digimainontaa 
tai muuta näkyvyyttä Ideaparkin 
medioissa.

Ideapark sijaitsee Lempäälässä, eteläisen 
Suomen keskipisteessä Tampere-Helsinki-
moottoritien varressa. Tampere on vain 
noin 17 kilometrin päässä.

Ideaparkissa vierailee vuosittain noin 
seitsemän miljoonaa kävijää.

Promootio Ideaparkissa tulee varmasti 
huomatuksi!
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Paikat 1–2:
Koko: 3 x 3 m
Hinta: 500 € + alv / päivä
 1500 € + alv / viikko
 2200 € + alv / 2 viikkoa
 3000 € + alv / 3 viikkoa
 3400 € + alv / kuukausi

Paikat 3–6:
Koko: 3 x 8 m
Hinta: 750 € + alv / päivä
 2250 € + alv / viikko
 3300 € + alv / 2 viikkoa
 4500 € + alv / 3 viikkoa
 5100 € + alv / kuukausi

Paikka 7:
Koko: 3 x 12 m
Hinta: 750 € + alv / päivä

Paikka 8 diginäkyvyydellä:
Koko: 12 x 12 m
 Sisältää jättinäytön käytön koko 
 promootion ajan
Hinta: 2500 € + alv / päivä

Paikka 9:
Koko: 12 x 48 m
Hinta: Hinnoittelu sopimuksen mukaan

Myönnämme 2–3 päivän promootioille -10%:n 
alennuksen.

Promootiohintaan sisältyy sähkö, yksi pöytä ja kaksi 
tuolia (varattava etukäteen). Asiakkaan kustannuksella 
voidaan toimittaa paikalle myös messuseiniä, alusmatto, 
nauhatolppaa, nettiyhteys tai vesipiste. Lisärakenteiden 
varaukset tulee toimittaa Ideaparkille viimeistään kolme 
arkipäivää ennen promootioajankohtaa.

Promootiota tukevat mahdollisuudet:
Keskusaukion jättinäyttö tai ulkotaulu:
Keskusaukion laidalle on ripustettu 45-neliöinen jättinäyttö. 
Näkyvyyden hinta 200 € + alv / päivä. Ideaparkin pihassa 
pohjoispäädyssä sijaitsee digitaalinen ulkotaulu. Näkyvyyden 
hinta 200 € + alv / päivä. Varaukset: heini.laine@ideapark.fi.

Ideaparkin sisäinen radio:
Ideaparkin sisäistä radiota koordinoi Mall Voice. Kampanja 
alk. 95 € + alv / viikko. Varaukset: jaana.laine@mallvoice.com.

Ideaparkin oma lehti, Ideapark NYT:
Ideapark julkaisee omaa lehteä, joka ilmestyy 12 kertaa 
vuodessa. Ilmoitushinnat alk. 258 € + alv. 
Varaukset: sanna.jarvinen@ideapark.fi.

Ideaparkin liitteet Aamulehdessä:
Ideaparkilta ilmestyy nelisivuinen mainos Aamulehdessä 
lähes viikottain. Ilmoitushinnat alk. 270 € + alv. 
Varaukset: sanna.jarvinen@ideapark.fi. 

Ideaparkin some:
Promootiosta voidaan kertoa maksutta ennakkoon 
Ideaparkin Facebook-sivuilla, joilla on yli 20 000 seuraajaa. 
Lähetä tiedot promootiosta viimeistään kolmea arkipäivää 
ennen promootiota osoitteeseen info@ideapark.fi.

Ideaparkin www-sivut:
Promootio voidaan lisätä maksutta Ideaparkin www-sivujen 
tapahtumakalenteriin. Lähetä tiedot promootiosta 
viimeistään kolmea arkipäivää ennen promootiota 
osoitteeseen sanna.jarvinen@ideapark.fi.

Varaukset ja lisätiedot: Anna Hyrkäs, anna.hyrkas@ideapark.fi, p. 044 0668 100
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