GOLF55PLUS.FI -SIVUSTO

Golf55+

Golf55+ -hanke on avannut jäsenetusivuston, www.golf55plus.fi,
kaikille yli 75 000 seniorigolfarille. Sivustolla on runsaasti mahdollisuuksia näkyä ja markkinoida tuotteita. Yritykset voivat tarjota sivustolla kävijöille useita kuukausittaisia- sekä pysyviä tarjouksia. Mainosbanneripaikkoja (sivut 5-6) on sivustolla kahdessa eri kohdassa.
Sivuston taustatapetti sekä sisältötuotteiden näkyvyys on personoitavissa (sivu 7).

mediakortti 2017

GOLF55PLUS -JÄSENETUKIRJE
Golf 55+ on Golfliiton hanke, jonka tavoitteena on kannustaa eläkkeelle siirtyviä ja jo eläkkeellä olevia suomalaisia hauskan ja terveellisen lajin pariin.
Golf antaa harrastajalleen verrattoman hauskanpidon lisäksi tutkitusti merkittäviä terveyshyötyjä niin henkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi. Pitkäkestoinen matalalla sykkeellä tapahtuva liikunta on omiaan ennalta ehkäisemään sydän- ja
verisuonitauteja, tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä useita kroonisia ikääntymiseen liittyviä
vaivoja. 18-väyläinen pelirupeama polttaa hieman kentästä riippuen noin 2000 kilokalorin
edestä energiaa. Golfin avulla voit aidosti kohentaa elämänlaatuasi ja pitää yllä toimintakykyäsi nautinnolllisen ulkoilmaliikunnan parissa.
Golf 55+ viestii golfista positiivisella tavalla ja hankkeen toivotaan innostavan uusia pelaajia
kokeilemaan mielekästä lajia. Golfkenttä on erittäin sosiaalinen paikka ja vasta-alkajat otetaan ilomielin vastaan. Laji tarjoaa onnistumisen tunteita, uusia kavereita sekä hyvää liikuntaa ja avaa oven uuteen maailmaan.
Golf 55+ -hanke kannustaa, innostaa ja auttaa uusia sekä jo harrastavia pelaajia kohti
terveellistä ja nautinnollista elämää!

Jäsenetukirje (sivut 2-4) lähetetään kaikille markkinointiluvan antaneille, yli 50-vuotiaille, jäsenseurojen jäsenille sekä postituslistalle ilmoittautuneille golfareille. Näin kirjeen vastaanottajat saavat ikäryhmälleen kohdistettuja uutisia sekä tiedon uusista rahanarvoisista tarjouksista. Tarjoukset ovat nähtävissä myös sivustolla.

TUNNUSLUKUJA
• Suomen Golfliiton jäsenien talouksien vuositulot:
Talouden vuositulot yhteensä
Prosenttia (%)
Alle 30 000 €			
9,5
30 000 – 69 999 €		
38,4
28,5
• Lähetysten 2016 (12 kpl) avaus- 70 000 – 99 999 €		
100
000
€
tai
enemmän		
23,6
ten (OR) oli lähes 40% ja klikkausten keskiarvo (CTR) 7,42%.
• Sähköinen jäsenetukirje lähetetään kuukausittain noin 53 000 yli
50-vuotiaalle golfarille.

MEDIAKORTTI 2017
Jäsentarjoukset
Golf55plus.fi

KUMPPANUUDET
Golf55+ kumppanit voivat tehdä myös pysyviä jäsenetutarjouksia.

KUMPPANEILLE:
Kumppaneiden kanssa hinnat neuvotellaan erikseen.

KUUKAUDEN TARJOUKSET:
KUUKAUDEN TARJOUS
MODULI 1
1 200,- /kk + mainostoimiston kulut 110,-/mainos*
MODULI 2
1 500,- /kk + mainostoimiston kulut 110,-/mainos*

TARJOUSTEN TUOTANNOLLISET
KULUT
Jäsentarjousten ja -kilpailun tuotannolliset kulut
laskuttaa yritykseltä erikseen mainostoimisto
Parooninmäen Moukari Oy, joka vastaa Jäsentarjousten e-kirjeiden sekä sivuston visuaalisesta
sisällöstä ja ylläpidosta.
Yhteyshenkilö Kari Häti p. 050 5678 214 tai
kari.hati@moukari.com

MODULI 1
• Kuvan koko 220px x 600px
• Linkki tarjoukseen

Hinnat ovat alv 0%. Golfliitto on arvonlisäveroton**.
* Hinta edellyttää valmiit aineistot kirjeeseen ja Jäsenetusivustolle
** Jos Golfliiton arvonlisäverokäytäntö muuttuu, lisätään hintoihin voimassa
oleva arvonlisävero.

TARJOUSPAKETTI -15%
Tarjouspaketti koostuu vuoden aikana kuudesta (6)
tarjouksesta. Paketti voi sisältää useampia erikokoisia moduleita sekä kilpailun tai useampia kilpailuja.
Paketin ostajalle Golfliitto tarjoaa -15% alennuksen
paketin medioiden listahinnoista. Tarjouspaketista
sovitaan erikseen.

MODULI 2
• Kuvan koko 220px x 350px
• Linkki tarjoukseen
• Max merkkimäärä 200
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Golf55+ ILMOITUSMYYNTI

YLEISET AINEISTO-OHJEET

Suomen Golfliitto ry
Ilkka Rokala
p. 0400 527 573
ilkka.rokala@golf.fi

• Materiaali tulee toimittaa ennalta määrättyyn aineistojen deadlineen mennessä osoitteeseen:
tommi.mikkola@moukari.com
p. 040 8219 256
• Kuvaformaatit Jpeg, Tif, PNG
• Tiedostojen max koko 100 kt
• Linkit
• Ilmoita samassa viestissä kampanjan numero sekä
mahdolliset toistot

GOLF55+ JÄSENETUKIRJE
LÄHETYS- / MEDIA-AIKATAULU 2017
Numero

Varausten
deadline

Aineistojen
deadline

lähetys

1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17

9.1.
10.2.
6.3.
23.3.
24.4.
26.5.
23.6.
21.7.
25.8.
25.9.
24.10.
24.11.

12.1.
15.2.
9.3.
30.3.
27.4.
30.5.
29.6.
27.7.
29.8.
28.9.
30.10.
29.11.

16.1.
20.2.
14.3.
3.4.
1.5.
1.6.
3.7.
1.8.
1.9.
2.10.
1.11.
1.12.
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Golf55+ -SIVUSTO:
Sivustolla tarjoukset sijaitsevat kuvakarusellissa, jossa esitellään kirjeen tarjoukset kaikille sivuilla kävijöille. Karusellista on mahdollista siirtyä suoraan tarjouksen tarjoajan sivustolle
tai tarjouksen alasivulle, joka tehdään mainostoimiston toimesta. Tällä alasivulle voi olla tarjoukseen littyvää tietoa, mahdollinen lisäkuva sekä linkkejä.

SIVUSTON KARUSELLI:
Jäsenetusivustolla on karuselli, jossa esitellään kirjeen lisäksi tarjoukset kaikille sivuilla kävijöille. Karusellin kuvan valinnassa tulee ottaa huomioon karusellikuvan vasemmassa yläkulmassa oleva infopalkki sekä oikeassa alakulmassa
oleva logoelementti. Karusellista on mahdollista siirtyä suoraan tarjouksen
tarjoajan sivustolle.
Tarvittavat aineistot:
• Pääkuvan koko 1160px x 445px
• Pikkukuva koko 250px x 150px
• Logo
• Jos karusellin kuvaan tulee asemoitavaa
tekstiä, tulee tekstit toimittaa erikseen
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1

3

Golf55+ -SIVUSTON BANNERIMAINONTA:
Sivustolla mainosbannerit ovat sijoitettuna kahteen eri paikkaan. Sivuston yläosassa on paraatibanneri (1), johon myydään maksimissaan kolme mainospaikkaa samanaikaisesti. Bannerit latautuvat satunnaisjärjestyksessä. Paraatibanneri on näkyvillä kaikilla sivuvuston
sivuilla. Sivuston alaosassa on paikat 4-6 kpl boxibannereille (2), jotka ovat näkyvillä kaikilla sivuston sivuilla. Sivuston taustatapetti (3)
on mahdollista personioda asiakkaan visuaalisen ilmeen mukaisesti.
Hinnoittelu edellä.

2
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TARJOUSPAKETTI -15%

BANNEREIDEN HINNAT:
TAPETTI - tapauskohtainen koko
3 000,- /3 kk + mainostoimiston kulut 250,-/mainos*
5 000,- /6 kk + mainostoimiston kulut 250,-/mainos*
9 500,- /12 kk + mainostoimiston kulut 250,-/mainos*
PARAATIBANNERI - 1160x150px
2 000,- /1-2 vko** + mainostoimiston kulut 110,-*
3 500,- /2-4 vko** + mainostoimiston kulut 110,-*

Tarjouspaketti koostuu vuoden aikana viidestä (5)
banneripaikasta. Paketti voi sisältää useampia erikokoisia bannereita. Paketin ostajalle Golf55+ tarjoaa
-15% alennuksen paketin medioiden listahinnoista.
Tarjouspaketista sovitaan erikseen.

BANNEREIDEN TUOTANNOLLISET
KULUT
Bannereiden tuotannolliset kulut laskuttaa yritykseltä
erikseen mainostoimisto Parooninmäen Moukari Oy,
joka vastaa Jäsentarjousten e-kirjeiden sekä sivuston
visuaalisesta sisällöstä ja ylläpidosta.
Yhteyshenkilö Kari Häti p. 050 5678 214 tai
kari.hati@moukari.com

BOXIBANNERI - 300x250px
1 500,- /2 vko + mainostoimiston kulut 110,-*
2 500,- /4 vko + mainostoimiston kulut 110,-*
Hinnat ovat alv 0%. Golfliitto on arvonlisäveroton***.

* Hinta edellyttää valmiit aineistot kirjeeseen ja Jäsenetusivustolle
** Mainosaika on 2 vko jos paikka on yksinoikeudella mainostajalle.
Mainosaika on 4 vko jos mainospaikassa on 2-3 mainostajaa samanaikaisesti.
*** Jos Golfliiton arvonlisäverokäytäntö muuttuu, lisätään hintoihin voimassa
oleva arvonlisävero.
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Golf55+ -SIVUSTON SISÄLTÖTUOTTEET:
Sivustolla olevat ”sisältötuotteet” ovat personoitavissa.
Esimerkkinä PIILOSET ”Hyvä näkö”, johon on sijoitettu
kuukauden tarjous-linkki. Sisältötuotteita ovat:
						
• Golfmatkat		
• Golf-ravinto		
• Golf-videot		
• Golf-jumpat		
• Terveys ja hyvinvointi
• Hyvä näkö

Suomen Golfliitto ry
Radiokatu 20
00240 Helsinki

puh. 09-3481 2520
fax 09-147 145
sähköposti: office@golf.fi

www.golf55plus.fi

