
LÄHDE TUKEMAAN SUOMEN PARHAITEN SATSATTUA AMATÖÖRITEATTERIA! 


Kesäkuussa 2021 ensi-iltansa saa Vaskivuoren musiikki- ja tanssilukion 30. musikaali ”The 
Addams Family”. Lavalle nousee lähes 100 nuorta taituria.  
Upeat produktiot tarvitsevat toteutuakseen kaiken mahdollisen tuen -  erityisesti tähän maailman 
aikaan. Ohessa esittelemme teidän yrityksen tai yhteisön mahdollisuudet tukea musikaaliamme.  
On myös muita mahdollisuuksia näkyä ja tukea - ole rohkeasti yhteydessä!   




 

HOPEA 
 

sisältää:  

• yrityksen/yhteisön logo tai mainos 
kaikkiin myytyihin lippuihin (arvo 1500€) 

• 1/2 sivun mainos käsiohjelmassa (levikki 
3000kpl)	  

1000,00€ 
(alv.0%) 

PRONSSI 
 

sisältää:  

•1/2 sivun mainos käsiohjelmassa (levikki 
3000kpl)	  

500,00€ 
(alv.0%) 

KULTA 
 

sisältää: 

• Yrityksen/yhteisön logon printtimateriaaleissa 
• 3 räätälöityä somejulkaisua 

• yrityksen/yhteisön logo tai mainos kaikkiin myytyihin 
lippuihin (arvo 1500€) 

• koko sivun mainos käsiohjelmassa (levikki 
3000kpl) 

• 10 kutsuvieraslippua ensi-iltaan  

2500,00€ 
(alv.0%)



  

 

KULTA ja HOPEA paketteihin 
kuuluvat lippujen mainospaikat.  

 
Jokaiseen pakettiin kuuluu SEKÄ printti- ETTÄ 

älylippu. 
(ei voi ostaa erikseen)  

Kulta- ja Hopea-sponsoripaketteja myynnissä 
rajoitettu määrä 

 
Mainospaketti  

Printtilipun mainospaikka 1  
(mitat: 800 *132px)  

 
 Printtilipun mainospaikka 2 

(mitat: 390 *132px)  
 

 Printtilipun mainospaikka 3 
(mitat: 390 *132px)  

 
Printtilipun mainospaikka 4  

(mitat: 390 *132px)  
 

 Printtilipun mainospaikka 5 
(mitat: 390 *132px)  

 
 

Älylipussa on viisi Mediamainospaikkaa, 
jotka voi linkittää mainostajan 

verkko(koti)sivuille.  
  
 

Mainospaketti  
Älylipun mainospaikka 1  

(mitat: 300 *132px)  
 

 Älylipun mainospaikka 2  
(mitat: 300 *132px)  

 
 Älylipun mainospaikka 3  

(mitat: 300 *132px)  

Älylipun mainospaikka 4  
(mitat: 300 *132px) 

Älylipun mainospaikka 5  
(mitat: 300 *132px)



KÄSIOHJELMA 

Musikaalista painetaan 
käsiohjelma. Käsiohjelman 
painos on 3000 kpl ja ne 
painetaan nelivärisinä. 
Käsiohjelma löytyv myös 
sähköisenä Vaskivuoren 
esitykset -kotisivuilta. 
Käsiohjelman koko on A5 
vaaka. Kaikkiin 
sponsoripaketteihin kuuluu 
mainospaikka käsiohjelmassa - 
joko koko tai 1/2 sivun 
kokoinen riippuen paketista. 

1/1 sivu A5 (300px) 2480 x 
1748px eli A5 vaaka 

1/2 sivu A6 (300px) 
1240x1748px eli A6 pysty 

MAKSUN SAAJA 
Vaskivuoren lukion 
musiikkiseura Ry 

ILMOITUSTEN 
PERUUTTAMINEN 
Peruutukset on tehtävä 
kirjallisesti 30.4.2021 
mennessä. Myöhemmin 
tehdystä peruutuksesta 
veloitetaan koko ilmoitushinta. 
 

 
AINEISTON TOIMITUS ja 
LISÄTIEDOT 
Musikaalin tuottaja Jane 
Manninen, jane@detalj.fi p. 
0408207858

LIPUT JA LISÄTIEDOT: 

WWW.VASKIVUORENESITYKSET.FI
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