
Pääkumppanuus

Yhteistyökumppanuus

Räätälöity näkyvyys

Tavoita Pirkanmaan markkinoinnin tekijät, päättäjät ja ostajat kerralla yhdessä paikassa Marketing Business Battlessa! Vuosittain 
loppuunvarattu tapahtuma kokoaa yhteen noin 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?

Tarjolla ovat yksinoikeudella seuraavat toimenpiteet: 
 
Podcast-sarja 
Haluatko tarjota liike- tai tapahtumatilaasi videoidun podcast-sarjan lokaatioksi? 
 
Jatkot 
Tarjoamme mahdollisuuden nimetä tapahtuman viralliset jatkot tarjoiluineen brändinne mukaisesti. 
Järjestäjä tarjoaa lokaation tapahtumahotellin tiloissa. 
 
Lounge 
Haluatko kalustaa ja somistaa tapahtuman Loungen brändinne visulla? Mahdollisuus myös 
kalustaa/dekottaa tapahtumalava! 
 
Ainutlaatuiset paikat näkyä ja vaikuttaa! 
Ota yhteyttä: taija@propromotion.fi,  0407483435 / Taija Holm

 • Logonäkyvyys pääkumppanistatuksella nettisivuilla, tapahtumascreeneillä, markkinointimateriaaleissa ja somessa
 • Puhujapaikka tapahtuman ennakkomarkkinoinnissa käytettävässä podcast-sarjassa
 • Puheenvuoro tapahtumassa (15-20min) osana virallista ohjelmaa, sisältö käydään läpi ja käsikirjoitetaan 

yhteistyössä järjestäjän kanssa
 • Mahdollisuus videonäkyvyyteen tapahtumassa (4 krt / max 1 min video)
 • Uutiskirjenäkyvyys, jonka sisällön kumppani toimittaa järjestäjälle erikseen sovitun aikataulun mukaisesti
 • Liput ja Business Class -paikat 12 henkilölle 

 
Paketin hinta 6000e+alv.

 • Logonäkyvyys nettisivuilla, tapahtumascreeneillä, markkinointimateriaaleissa ja somessa
 • Mahdollisuus videonäkyvyyteen tapahtumassa (2 krt / max 1 min video)
 • Liput ja Business Class -paikat 6 henkilölle
 • Uutiskirjenäkyvyys, jonka sisällön kumppani toimittaa järjestäjälle erikseen sovitunaikataulun mukaisesti 

 
Paketin hinta 3000e+alv.

Kumppanipaketit



Kumppaninäkyvyys ja 
sisältömarkkinointimahdollisuudet

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) 
 
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 videoitua podcastiä? 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. 
 
Osallistujakassi 
Mahdollisuus yrityksesi / tuotteesi mukaisesti brändättyyn osallistujakassiin tai sujauta sisään 
yrityksesi tuote tai esite. 
 
Ständipaikka 
Varaa yrityksellesi, tuotteillesi ja/tai palveluillesi paikka tapahtumasta kohdata ja vaikuttaa.

Löysitkö näistä sopivan kokonaisuuden? 
 
Kysy tarjousta sinulle sopivimmasta tavasta ja kokonaisuudesta näkyä Pirkanmaan suurimmassa 
markkinointialan tapahtumassa! 
 
Ota yhteyttä: taija@propromotion.fi, 0407483435 / Taija Holm
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