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UnennäkijäUnennäkijä
Mediakortti
Helsingin lääkiksen speksi on kokonaisvaltainen elämys, joka heh-
kuu yhdessä tekemisen riemua, taitoa ja nuoruuden intoa. Kokonaan 
opiskelijavoimin toteutettu, valmista käsikirjoitusta ja improvisaati-
ota yhdistelevä show säteilee lavalta kaikkien aistien kautta katsojan 
sydämeen asti. Jo yli 30 vuoden kokemuksella järjestetty Helsingin 
lääkiksen speksi on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista ja kova-
tasoisimmista amatööriteattereista, joka tavoittaa taas tänäkin kevää-
nä yli 3000 katsojaa ympäri Suomea lähes 100 vapaaehtoisen opis-
kelijan voimin. 

Järjestyksessään 33. speksi, Unennäkijä, muistuttaa katsojiaan roh-
keudesta ja unelmien tavoittelun tärkeydestä. Teollisen vallankumo-
uksen jälkeisessä 1870-luvun Saksassa junatehtaan kätköissä kuohuu. 
Monet joutuvat punnitsemaan valintojensa merkitystä itselleen ja lä-
heisilleen. Mutta voisiko ratkaisu löytyä unista?

Sinun yrityksellesi speksi tarjoaa keinon saada ainutlaatuista näky-
vyyttä. Speksin yhteydessä yrityksesi näyttäytyy iloisen, ainutlaa-
tuisen ja suurella sydämellä tehdyn opiskelijaproduktion tukijana. 
Katsojakuntamme pitää sisällään eri alojen opiskelijoiden lisäk-
si terveydenhuollon ammattilaisia, kuten päättävissä asemissa ole-
via professoreita ja ylilääkäreitä. Itse speksaajat puolestaan ovat tu-
levaisuuden ammattilaisia lääketieteen, hammaslääketieteen, 
psykologian ja logopedian aloilla, ja tulevat muistamaan lämmöllä 
speksin tukijoita.

Alla esittelemme lyhyesti, millä tavoin juuri sinun yrityksesi voi saada 
näkyvyyttä vuoden 2020 speksissä.

Näytökset

Ensi-ilta...............................................7.3.2020
Näytös II.............................................9.3.2020
Näytös III.........................................26.3.2020
Näytös IV..........................................28.3.2020

Kuopio......................17.4.2020
Oulu..........................18.4.2020
Tampere...................20.4.2020 
Turku........................21.4.2020

Helsingin näytökset Kiertue
Kulttuuritalo, Aalto-sali (1500 istumapaikkaa)

HELSINGIN LAAKIKSEN SPEKSI 2020: :
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Mainokset
Mainokset teatterilla

Sähköiset mainokset

PUHUTTU MAINOS
Puhuttu mainos on yrityksesi lyhyt viesti, jonka 
näyttelijät esittävät ikään kuin osana speksin tapah-
tumia. Näitä mahtuu speksiin vain muutama, joten 
varaa omasi nopeasti!

VIDEOMAINOS
Mainostajan toimittama videomainos esitetään vä-
littömästi ennen esityksen alkua tai sen jatkumista 
väliajan jälkeen, kun pimeys on juuri laskeutunut ja 
katsojien huomio on herkimmillään.

NÄYTÖLLÄ PYÖRIVÄ MAINOS
Ennen esityksen alkua ja väliajalla katsojat odotta-
vat malttamattomina speksin alkua tai jatkumista. 
Tällöin teatterisalin seinälle heijastettuna ja lämpiön 
kuvaruuduissa pyörii katsojan huomion kiinnittäviä 
kuvia menneistä lääkiksen spekseistä, jolloin va-
lokuvien välissä näytettävät yhteistyökumppanien 
logot ja mainokset jäävät varmasti myös katsojien 
mieleen.

ROLL-UP LÄMPIÖSSÄ
Ennen esityksen alkua ja väliajalla tunnelma teatte-
rin lämpiössä on täynnä odotusta ja iloista puheen-
sorinaa. Lämpiöön asetettu mainostajan roll-up on 
helppo keino varmistaa, että yrityksesi logo tai viesti 
yhdistyy katsojan mielessä tähän innostukseen.

SOMEMAINOS
Sosiaalinen media on speksin aktiivisin tiedotus- ja 
mainostusväylä. Somemainos on yhdessä mainosta-
jan kanssa suunniteltu julkaisu, joka jaetaan speksin 
Facebook- ja Instagram-tileille. Mainossisältö voi 
liittyä esimerkiksi speksin treeneihin tai hahmoihin, 
ja siinä voidaan hyödyntää yrityksen logoa, yhteis-
työilmoitusta tai tuotesijoittelua.

NETTISIVUMAINOS
Lääkiksen speksin nettisivut ovat ensimmäinen 
paikka, josta niin opiskelijat, yritykset kuin sukulai-
setkin etsivät tietoa speksistämme, ja josta katsojat 
löytävät tiensä lippukauppaan. Yrityksesi logolla tai 
mainoksella nettisivuillamme saat laajaa ja moni-
puolista näkyvyyttä ympäri vuoden.

Painetut mainokset
KÄSIOHJELMA
Käsiohjelma on mainio tapa tavoittaa katsojat. Jokai-
selta penkiltä löytyy valmiiksi jaettuna käsiohjelma, 
jota tutkitaan odottaessa esityksen jatkumista ja joka 
viedään muistoksi kotiin. Käsiohjelmassa voit mai-
nostaa koko sivun, puolen sivun tai takakannen vä-
rillisellä mainoksella.

JULISTE
Speksin mainosjulisteet jaetaan hyvissä ajoin paik-
koihin, joista parhaiten tavoitetaan kohdeyleisö: yli-
opistokampuksille, sairaaloihin ja kiertuekaupunkei-
hin. Julisteeseen liitetty yrityksesi logo on näkyvillä 
pitkään ja jää katsojan mieleen speksin tukijana.

KANNATUSMAINOS
Kannatusmainos sisältää yrityksen tai henkilön ni-
men käsiohjelman sivulla.

Muut mainokset
ESITTELE YRITYSTÄSI SPEKSAAJILLE
Speksin kanssa on mahdollista tehdä yhteistyötä 
myös esittelemällä yritystäsi speksiä tekeville opiske-
lijoille. Projektissa on mukana vuosittain lähes sata 
aktiivista opiskelijaa, joilla on edessään ura tervey-
denhuoltoalalla, ja henkilökohtainen esittely ja mah-
dollisuus kysyä tarkemmin jää takuuvarmasti jokai-
sen mieleen.

MAINOS SPEKSAAJIEN PAIDOISSA
Speksiporukan yhteishenkeä kohottavat vuosittain 
hankittavat speksipaidat, joita tullaan käyttämään 
treenien lisäksi vapaa-ajalla ja monissa tapahtumis-
sa. Paitamainoksen avulla yrityksesi näkyvyys on 
taattu myöskin siksi, että paidat pääsevät aitiopaikal-
le myös speksin ja speksaajien someen laitettavissa 
ryhmäkuvissa.



·

·

·

·

PUHUTTU MAINOS.......................................................1200 €
VIDEOMAINOS (max 30s)................................................1000 €
NÄYTÖLLÄ PYÖRIVÄ MAINOS...................................400 €
ROLL-UP LÄMPIÖSSÄ.....................................................250 €
SOMEMAINOS....................................................................600 €
NETTISIVUMAINOS........................................................400 €
1/1-SIVU KÄSIOHJELMASSA........................................650 €
(148 x 210 mm) 

1/2-SIVUA KÄSIOHJELMASSA.....................................450 €
(vaaka 148 x 105 mm tai pysty 74 x 210 mm)

KÄSIOHJELMAN TAKAKANSI.....................................900 €
LOGO JULISTEESSA.........................................................750 €
KANNATUSMAINOS KÄSIOHJELMASSA...............100 €

Hinnasto

Mainospaketit
Somepaketti Luksuspaketti

Tehopaketti

Medianäkyvyyttä nettisivuilla ja somessa.

800 €

SOMEMAINOS – yksi julkaisu, joka jaetaan sekä spek-
sin Instagram- että Facebook-tileille
NETTISIVUMAINOS – yrityksesi logo tai mainos 
vuoden ajan nettisivuillamme 
NETTISIVUILLE ESITTELY – yrityksesi lyhyt esittely 
nettisivujemme Yhteistyössä-osiossa

Erityinen paketti yrityksille, joiden 
sydäntä speksi on lähellä.

1600 €

PUHUTTU MAINOS – kaikkien mieleen jäävä, tari-
naan sulautettu viesti yritykseltäsi
LOGO JULISTEESSA – julisteessa oleva yritys näyttäy-
tyy erityisenä speksin tukijana 
1/1-SIVUA KÄSIOHJELMASTA – kokonainen sivu 
mainostilaa yrityksellesi
NETTISIVUILLE ESITTELY – yrityksesi lyhyt esittely 
nettisivujemme Yhteistyössä-osiossa

Paljon pienellä rahalla – esillä teatterilla, painet-
tuna sekä verkossa.
NÄYTÖLLÄ PYÖRIVÄ MAINOS – teatterin lämpiön 
ruudulla ja salin seinällä pyörivä kuva tai logo
1/2-SIVUA KÄSIOHJELMASTA – puolikas sivu mai-
nostilaa yrityksellesi 
NETTISIVUMAINOS – yrityksesi logo tai mainos 
vuodeksi nettisivuillemme

700 €
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Ota meihin yhteyttä, niin voimme räätälöidä juuri sinun yrityksellesi sopivan tavan mainostaa speksissämme!

Kaikkien mainosten aineisto pyydetään toimittamaan 20.1.2020 mennessä. 
Käsiohjelman aineistossa leikkausvaran on oltava 3 mm.
Kaikki mainokset laskutetaan keväällä 2020.

Materiaalien toimitus ja laskutus

Muuta mielessä?

Yhteistyöterveisin
Nuppu Lyytikäinen
Helsingin lääkiksen speksi ry 
Yrityssuhdevastaava 
yritykset@laakiksenspeksi.fi


