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Business Battlen viidentenä juhlavuotena selvitetään, mikä on luovuuden
hinta. Key note - ja case-puhujamme pohtivat kuinka rohkeita uskalletaan olla, ja
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mitä käy, jos ei uskalleta. Kuka on loppuviimein vastuussa luovan työn tuloksista?
Entäpä, mitä aivoissamme tapahtuu luovuuden läsnäollessa? Koko päivä huipentuu
battle-debattiin, jonka voittajan äänestää yleisö. Tapahtuman moderaattorina on
Anna Perho.

KUMPPANIPAKETIT
Tavoita Pirkanmaan markkinoinnin
tekijät, päättäjät ja ostajat kerralla
yhdessä paikassa Marketing Business
Battlessa! Viime vuonna loppuun
varattu tapahtuma kokosi yhteen
yli 400 alan osaajaa inspiroitumaan,
kouluttautumaan, verkottumaan ja
tekemään bisnestä. Tämän vuoden
tapahtumasta on jo yli puolet
paikoista varattu. Olisiko tässä
tilaisuus tuoda esille juuri teidän
brändiä ja tarinaa?

1. PÄÄKUMPPANUUS

2. YHTEISTYÖKUMPPANUUS
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•

•

•
•
•
•
•
•

Logonäkyvyys nettisivuilla,
tapahtumascreeneillä, markkinointi
materiaaleissa ja somessa
Puheenvuoro tapahtumassa (20 min)
osana virallista ohjelmaa, sisältö käydään
läpi ja käsikirjoitetaan yhteistyössä
järjestäjän kanssa
Mahdollisuus videonäkyvyyteen
tapahtumassa (4 krt / max 1 min video)
Ständipaikka (2 m x 2 m)
Business Class -paikat 12 henkilölle
Osallistujakassi-insertti (kumppani
toimittaa materiaalin, max A4-koko)
Drinkkilippuja 12 kpl
Uutiskirjenosto, kumppani toimittaa
julkaistavan tekstin erikseen sovittavan
aikataulun mukaan

Paketin hinta 6000e+alv.

•
•

•
•
•

Logonäkyvyys nettisivuilla, tapahtuma
screeneillä, markkinointimateriaaleissa ja
somessa
Mahdollisuus videonäkyvyyteen
tapahtumassa (2 krt / max 1 min video)
Ständipaikka (2 m x 2 m) TAI kassi-insertti
(kumppani toimittaa materiaalin,
max A4-koko)
Business Class -paikat 6 henkilölle
Drinkkilippuja 6 kpl
Uutiskirjenosto, kumppani toimittaa
julkaistavan tekstin erikseen sovittavan
aikataulun mukaan

Paketin hinta 3000e+alv.
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VOIMME MYÖS RÄÄTÄLÖIDÄ TEILLE SOPIVIMMAN RATKAISUN:
•

•
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Business Class -paikat: varatut ja
yrityksen/brändin mukaan nimetyt
istuimet parhailta paikoilta
Screenit: mahdollisuus kuva- ja
videonäkyvyyteen ohjelmatauoilla salin
screeneillä
Uutiskirje: mahdollisuus tavoittaa
omalla viestillä markkinointiviestinnän
ammattilaiset ja alasta kiinnostuneet
Sosiaalinen media: tavoita yleisöä
kiinnostavalla sisällöllä Marketing
Business Battlen sosiaalisen median
kanavissa (FB / Twitter / LinkedIn)
Osallistujakassi: mahdollisuus yrityksesi
/ tuotteesi mukaisesti brändättyyn
osallistujakassiin tai sujauta sisään
yrityksesi tuote tai esite

JÄRJESTÄJÄT:
Mahdollisuuksia on monia.
Tavoita koko Pirkanmaan
markkinoinnin osaajat ja
ostajat. Ota yhteyttä!
Taija Holm
taija@propromotion.fi
040 748 3435
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•

•
•

Puheenvuoro tai nimetty slotti:
haluatko tuottaa ohjelmasisältöä
omalla brändilläsi, olla osa yritystänne
kiinnostavaa sisältöä tai toivotko
yrityksellesi sopivan sisällön nimettävän
yrityksesi tai brändisi mukaan?
Osa tapahtuman ennakkosisältöä:
haluatko mukaan Marketing Business
Battlen tuottamaa Vlogia? Buukkaa
yrityksenne edustaja mukaan niin
suunnitellaan sisältö yhdessä.
Oma asiakastilaisuus (etkot / jatkot)
nimetty brändinne mukaisesti
Markkinointimateriaalit: brändinäkyvyys
markkinoinnissa sisältäen verkkosivut,
uutiskirjeet, tapahtuman applikaatio,
digibannerit, osallistujapassi, kaulanauha

