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TieToa yhTeisTyökumppaneille

T ampereen roolipeli- ja animetapahtuma 
Tracon 7 järjestetään 8.-9. syyskuuta 2012 

Tampere-talossa. Seitsemättä kertaa järjestettä-
vä Tracon on tullut vakiintuneeksi ja odotetuksi 
osaksi Suomen conivuotta. 

Tracon on tapahtuma rooli-, lauta-, strategia- ja 
korttipelien sekä animen ja mangan eli japa-
nilaisen animaation ja sarjakuvan harrastajil-
le. Traconin ohjelmasta löytyy muun muassa 
asiapitoisia esitelmiä ja paneeleja, musiikki-, 
kamppailu- ja tanssiesityksiä sekä erilaista in-

teraktiivista ohjelmaa kuten käsityö- ja taide-
aiheisia työpajoja ja tanssiharjoituksia. Suosi-
tuin ohjelmanumero on vuodesta toiseen ollut 
cosplaykilpailu. 

Tracon 7 rahoitetaan lippu-, sponsori- ja avus-
tustuloilla. Tapahtuma tehdään täysin vapaaeh-
toisvoimin. Tapahtuma ei tavoittele voittoa eikä 
se maksa tekijöilleen palkkaa tai osinkoa, vaan 
mahdollinen ylijäämä käytetään seuraavan ta-
pahtuman järjestämiseen.

Edellinen Tracon (VI, 3. –4.9.2011)  
pähkinänkuoressa:

•	 Pääsylippuja myyty 4100

•	 Järjestäjiä, talkootyövoimaa ja  
 ohjelmanpitäjiä 470

•	 Kaikenikäisiä kävijöitä, valtaosa  
 15–25-vuotiaita

•	 Kävijöistä naispuolisia oli noin 75 %

•	 21 näytteilleasettajaa myyntipöytäsalissa
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sponsoriksi? 

Yrityksenne on lämpimästi tervetullut Traco-
nin sponsoriksi! Sponsoreillemme tarjoamme 
monenlaisia mahdollisuuksia myyntiin ja näky-
vyyteen.

Sponsorisopimukset räätälöidään yrityksen tar-
peita vastaaviksi. Sopimuksen hinta määräytyy 
siihen lisättävien osien mukaan, jotka esitellään 
seuraavaksi. Lisäksi kaikki sponsorimme saa-
vat logonsa web-sivustomme yhteistyökump-
panisivulle sekä ohjelmalehteen.

Myyntipöytä

Myyntipöydät sijaitsevat Tampere-talon Sorsa-
puisto-salissa, josta olemme saaneet runsaasti 
kiitosta edellisten vuosien myyjiltä ja kävijöil-
tä. Pöytien ympärillä käy jatkuva vilinä, sillä  

coniin osallistuminen on monelle myös shop-
pailumatka! Myyntipöytäalue on avoinna lau-
antaina kello 10–18 ja sunnuntaina kello 10–17. 

•	 Ensimmäiset kolme pöytää: 300 €/kpl

•	 Seuraavat pöydät: 200 €/kpl

Yhden myyntipöydän koko on vähintään 180 x 
80 cm. Myyjän omien vaate- ym. telineiden käy-
töstä myyntipöydän ohessa laskutamme seu-
raavasti:

•	 Ensimmäinen teline: 50 eur/kpl

•	 Toinen teline: 100 eur/kpl

•	 Kolmas ja useammat: 200 eur/kpl

Telineen tulee kokonaisuudessan mahtua samal-
le alueelle kuin yksi myyntipöytä (180x80cm). 
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Telineiden halvemmalla hinnoittelulla pyrim-
me huomioimaan, että vaatteet myyntiartik-
keleina vaativat enemmän tilaa kuin pöydillä 
myytävä tavara. Pöydät voidaan sijoittaa joko 
salin reunoille tai salin keskelle, toiveita voi toki 
esittää, ja pyrimme toteuttamaan ne mahdolli-
suuksien mukaan. Omia vaateräkkejä, hyllyjä 
tai muita telineita saa tuoda vain reunapaikoil-
le, eli ilmoitattehan hyvissä ajoin etukäteen jos 
tuotte näitä ja pyytäkää reunapaikkaa.

Kysy myös rohkeasti muista mahdollisista tila-
ratkaisuista, kuten omista messustandeista!

Huomaattehan, että myyntipöydän hintaan 
eivät kuulu sähkö eikä Internet-yhteys, vaan 
näistä laskutetaan erikseen Tampere-talon hin-
naston mukaisesti. Viime vuonna sähkö maksoi 
68 €/liitäntä ja langaton verkko 10 €/vrk. 

Pienet myyjät, kysykää käsityöläispöytiä!

Ohjelmalehti

Ohjelmalehti painetaan värillisenä ja jaetaan 
maksutta kaikille kävijöille. Se on tehokas mai-

nospaikka, sillä lähes jokainen kävijä selaa sen 
läpi. Monet myös ottavat sen muistoksi tapah-
tumasta.

•	 1/2 sivun mainos: 200 €

•	 1 sivun mainos: 300 €

•	 2 sivun mainos: 600 € 

•	 Sisäkansi: 500 €

•	 Takakansi: 700 €

Keskiaukeamaa emme valitettavasti voi myydä 
mainostilaksi, sillä tapahtuman ohjelmakartta 
sijaitsee sillä.

Web-mainos 50 €

Web-mainos näkyy web-sivustomme 2012.tra-
con.fi kaikilla sivuilla. Mainoksia näytetään 
joka sivulla vakiomäärä, joten mainoksenne nä-
kyy keskimäärin vähintään joka kolmannella si-
vulatauksella. Mainosbannerin tulee olla 196px 
leveä ja 60-200px korkea.

Webnäkyvyys on hyvä, sillä 1.1.2011 - 1.1.2012 
välisenä aikana Traconin sivuilla käytiin 70 112 
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kertaa, joista 31 513 uniikkia kävijää, ja sivula-
tauksia oli yhteensä 207 008. Uniikkeja kävijöitä 
oli siis keskimäärin 180 per päivä. Keskimäärin 
katseltiin noin 3 sivua vierailua kohden, ja si-
vustolla vietettiin keskimäärin noin kolme mi-
nuuttia kerrallaan.

Inforuutumainos 150 €

Tampere-talon useat infonäytöt sijaitsevat hy-
villä ja näkyvillä paikoilla sisätiloissa ympäri 
taloa. Infonäytöillä näytetään Traconin omia 
tiedotuksia, ja info-TV-kierron osana näytetään 
mainoksia. Kävijät seuraavat infonäyttöjä var-
sin tiiviisti, joten ne ovat varsin oiva ja näkyvä 
tapa mainostaa tapahtuman aikana.

Sponsoripaketit

Sponsoripaketit ovat valmiiksi koottuja isompia 
paketteja. Valitsemalla sopivan sponsoripaketin 
säästätte 10-20 % listahintoihin nähden.

Pääsponsoripaketti: 2500 €

•	 Tarvitsemanne määrä myyntipöytiä

•	 Takakansi, sisäkansi tai aukeama   
 ohjelmalehdestä

•	 Jokaisella sivulatauksella näkyvä  
 web-mainos

•	 Inforuutumainos tehostetulla  
 näkyvyydellä

Iso sponsoripaketti: 1500 € (listahinta 1800 €)

•	 5 myyntipöytää

•	 1 sivun mainos

•	 Inforuutumainos

•	 Web-mainos

Pieni sponsoripaketti: 1000 € (listahinta 1150 €)

•	 3 myyntipöytää

•	 1/2 sivun mainos

•	 Inforuutumainos

•	 Web-mainos

aineiston toimitus 

Hinnat eivät sisällä mainosten tuotantoa. Tuo-
tantoyhteistyöstä voidaan kuitenkin neuvotella 
erikseen.

Valmiit aineistot voitte toimittaa sähköpostitse 
osoitteeseen sponsori12@tracon.fi. Kooltaan yli 
8 MB mainosaineistoissa pyytäkää lisäohjeita 
samasta osoitteesta.
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