HELSINGIN LÄÄKIKSEN SPEKSI 2019
Lääkiksen speksi on elämys. Se tulvii yli lavan reunan peittäen alleen katsojansa ja herättää yhdessä tekemisen
riemua, intoa ja nuoruuden hulluutta. Olemme kasvaneet yhdeksi Suomen suurimmista ja kovatasoisimmista amatööriteattereista. Lähes sadan vapaaehtoisen tiedekuntamme opiskelijan voimin toteutettu produktio tavoittaa
keväällä 2019 yli 3000 katsojaa ympäri Suomea.
Tänä vuonna 32. kertaa järjestettävässä speksissä Minkä taakseen jättää menneisyyden haavat aukeavat, kun
toisistaan erkaantuneet sukulaiset kokoontuvat vanhaan huvipuistoon 1950-luvun Englannissa.
Yritykselle speksi tarjoaa kaikista muista vaihtoehdoista poikkeavan tavan mainontaan. Helsingin Lääkiksen Speksin yhteydessä yrityksesi näyttäytyy vahvana iloisen, ainutlaatuisen ja suurella sydämellä tehdyn opiskelijaproduktion tukijana. Katsojakuntamme pitää sisällään opiskelijoiden lisäksi lääketieteen alojen ammattilaisia, kuten
päättävissä asemissa olevia professoreita ja ylilääkäreitä, jotka tietävät miten paljon työtä speksin takana on. Itse
speksaajat ovat tulevaisuuden lääkäreitä, hammaslääkäreitä, psykologeja ja logopedejä ja tulevat muistamaan
lämmöllä speksin tukijoita.
Alla esittelemme lyhyesti, miten juuri sinun yrityksesi voi mainostaa ja saada näkyvyyttä vuoden 2019 speksissä.

NÄYTÖKSET
Helsingin näytökset

Kiertue

Peacock-teatterissa (Tivolikuja 1, Helsinki)

Kuopio 12.4.2019
Oulu 13.4.2019
Tampere 15.4.2019
Turku 16.4.2019

Ensi-ilta 30.3.2019
II näytös 3.4.2019
III näytös 5.4.2019
IV näytös 6.4.2019

Tartto 4.5.2019
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MAINOKSET JA HINNAT
PUHUTTU MAINOS

SOMEMAINOS

”[Psykoanalyysin nimeen vannova psykiatri löytää hyllystä
kirjan] Ach so, Kandidaattikustannuksen Ortopedia! Tämä
on kirjoitettu niin hyvin, että psykiatrikin ymmärtää!”
Puhuttu mainos on yrityksesi lyhyt viesti, jonka näyttelijät
esittävät ikään kuin osana näytelmän tapahtumia. Näitä
mahtuu speksiin vain muutama, joten varaa omasi nopeasti!

Sosiaalinen media on speksin aktiivisin tiedotus- ja mainostusväylä. Somemainos on yhdessä mainostajan kanssa
suunniteltu julkaisu speksin Facebook- ja Instagram-tileillä.
Mainossisältö voi liittyä esimerkiksi speksin harjoituksiin tai
hahmoihin. Keinona voidaan käyttää logoja, yhteistyöilmoitusta tai tuotesijoittelua.

VIDEOMAINOS
Mainostajan toimittama videomainos esitetään välittömästi ennen esityksen alkua tai puoliajan jälkeen juuri ennen
toista näytöstä, kun pimeys on laskeutunut ja katsojien
huomio on herkimmillään.
HEIJASTETTU MAINOS
Katsojien odottaessa speksin alkua ennen näytöstä ja
väliajalla heijastetaan katsomon seinälle videotykillä
kiinnostavia kuvia vanhoista spekseistä. Valokuvien välissä
heijastetaan tälle aitiopaikalle myös yhteistyökumppaneiden logoja ja mainoksia.
PAINETUT MAINOKSET
Käsiohjelma on mainio tapa tavoittaa katsojat. Se jaetaan
jokaiselle penkille ennen esitystä ja viedään muistoksi
kotiin. Käsiohjelmassa voit mainostaa koko sivun, puolen
sivun tai takakannen värillisellä mainoksella.

ROLL-UP LÄMPIÖSSÄ
Ennen esityksen alkua ja väliajalla tunnelma Peacockin lämpiössä on katossa. Mainostajan toimittama roll-up varmistaa
läsnäolon teatteri-illassa.
NETTISIVUMAINOS
Lääkiksen speksin nettisivut ovat näyteikkunamme ja katsojan
väylä lippukauppaan. Yrityksesi logolla tai mainoksella nettisivuillamme saat laajaa näkyvyyttä ympäri vuoden.
ESITTELE YRITYSTÄSI SPEKSAAJILLE
Speksin kanssa on mahdollista tehdä yhteistyötä myös
esittelemällä yritystäsi speksiä tekeville opiskelijoille.
Projektissa on mukana vuosittain lähes sata aktiivista
opiskelijaa, joilla on edessään ura terveydenhuoltoalla.

Speksin julisteet jaetaan hyvissä ajoin ympäri yliopistokampuksia, sairaaloita ja kiertuekaupunkeja. Julisteeseen
liitetty yrityksesi logo jää katsojan mieleen speksin tukijana.
Kannatusmainos sisältää yrityksen tai henkilön nimen
käsiohjelman sivulla.

SOMEPAKETTI 600€

TEATTERIPAKETTI 1600€

• Nettisivumainos
• 2 somemainosta:
• 1 julkaisu sesongin aikaan helmikuuhuhtikuu
• 1 julkaisu sesongin ulkopuolella
• Esittely yrityksestäsi speksin nettisivuilla

• Puhuttu mainos
• Heijastettu mainos
• 1/1-sivu käsiohjelmassa
• Logo julisteessa
• Esittely yrityksestäsi speksin nettisivuilla
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1/1-sivu käsiohjelmassa
148 x 210 mm
650 €
1/2-sivua käsiohjelmassa
vaaka 148 x 105 mm
tai pysty 74 x 210 mm
450 €

Puhuttu mainos
1200€
Videomainos
1000€ (max 30s)
Heijastettu mainos
400€

Käsiohjelman takakansi
900 €

Roll-up lämpiössä
400€

Logo julisteessa
700€

Nettisivumainos
400€

Kannatusmainos käsiohjelmassa
100 €

Somemainos
500€

MITÄ MUUTA?
Ota yhteyttä meihin, niin voimme räätälöidä juuri sinun yrityksellesi sopivan tavan mainostaa speksissä.
AINEISTO
Kaikkien mainosten aineisto pyydetään toimittamaan 31.1.2019 mennessä. Käsiohjelman aineistossa leikkausvaran on oltava 3 mm. Kaikki mainokset laskutetaan keväällä 2019.

Yhteistyöterveisin
Matias Lehtovirta
Helsingin lääkiksen speksi ry
Yrityssuhdevastaava
yritykset@laakiksenspeksi.fi

