
Liikuntapäivät 2017 - INFO

Liikuntapäivät tapahtuma on maksuton, kaikille avoin valtakun-
nallinen liikuntatapahtuma kunto- ja terveysliikuntakeskuksissa.  
Liikuntapäivät järjestetään jo viidettä kertaa ja tapahtumapäivä 
on 30.9.2017. 

European Week of Sport #BeActive! Tänä vuonna ja myös jat-
kossa, Liikuntapäivät -tapahtuma on osa Eurooppalaista liikun-
taviikkoa. European Week of Sport -aktiviteetit kokoaa yhteen 
#BeActive -tägi. Voit myös ilmoittaa oman organisaatiosi Liikunta-
päivä-aktiviteetit European Week of Sport -sivuille, niin saat lisää 
näkyvyyttä.

Tänä vuonna Liikuntapäivät –tapahtuman teema on ”Sata 
liikettä Suomelle” ja tarkoituksena on kannustaa kaiken ikäisiä ja 
kuntoisia ihmisiä liikkeelle ja keräämään liikunnallisia suoritteita 
liikuntapassiin. Kaikkien passin täyttäneiden ja palauttaneiden 
kesken arvotaan upeita palkintoja Suomen 100-vuotispäivänä.

Vuosittain Liikuntapäivät –tapahtuma saa liikkeelle reippaasti yli 
kymmenen tuhatta liikkujaa ympäri Suomea. Tapahtumassa mu-
kana ihmisiä liikuttamassa on toista sataa liikuntapaikkaa useilla 
paikkakunnilla ja kampanjaa sponsoroi useita merkittäviä yhteis-
työkumppaneita. Liikuntapäivien Facebook-sivuilla on pian 3000 
fania ja jatkuvasti tulee tulee lisää tykkäyksiä. Tapahtuman kävijä-
palaute on ollut innostunutta ja tapahtuma onkin vakiintumassa 
syksyn odotetuimmaksi matalan kynnyksen liikuntatapahtumaksi. 

SKY ry tuottaa tapahtuman ja tarjoaa yhteistyökumppaneille 
sekä tapahtumaan osallistuville liikuntakeskuksille 
kampanjatyökalut markkinointiviestintään. Liikuntapäivien 
SoMe-aktiviteetit, postitusrekisteri ja blogialustat ovat 
käytössä ympäri vuoden, varaa oma kampanja-aikasi heti! 

Liikuntapäivät 2017 - PROMO

• Liikuntapäivät.fi -sivustolla näkyy paketin lunastaneet 
liikuntapaikat ja yhteistyökumppani ympäri vuoden, uudet 
julkaistaan aina ilmoittautmisjärjestyksessä
• Rekrytointikirjeet saleille & SoMe markkinointi
• Esitteet, flyerit ym. ym.
• Liikuntapäivät promootio tapahtumissa ja seminaareissa
• “Merkkaa kalenteriin Liikuntapäivät” –tiiserit 08/2017 Lii-
kuntapäivät –rekisteriin, muistutuskutsut 1-2 kertaa kuukau-
dessa tapahtumaan saakka.
• Kutsuprosessi käynnistyy SoMessa (Facebook, Twitter, 
Instagram, web) 08/2017
• Bannerit & julisteet mukana oleville saleille 08/2017
• SoMe –kampanjat 08-09/2017
• ”Kohti Liikuntapäivää” –bloggaus 08-09/2017
• Lehdistötiedote, mainokset printtimediassa - 08-09/2017
• Mediayhteistyö valituissa medioissa

Varaa oma kumppanipakettisi! Viimeinen varauspäivä ”Early 
Bird” -hinnalla on 30.6.2017. www.liikuntapäivät.fi

www.liikuntapäivät.fi 
facebook.com/Liikuntapaivat 

#liikuntapäivät2017 
#BeActive



Liikuntapäivät 2017 YHTEISTYÖKUMPPANIT

1. TITLE SPONSOR: Pääyhteistyökumppani 30.000€ (1 kpl)
2. GOLD: Yhteistyökumppani 10.000€ (6 kpl)
3. SILVER: Logonäkyvyyskumppani 5.000€ (10 kpl)

1. TITLE SPONSOR: Pääyhteistyökumppanipaketti sisältää:
- Organisaation logo Liikuntapäivät –tapahtuman markkinointi-
materiaalissa (Tiedotteet, web-sivu, SoMe, bannerit, julisteet)
- Oma sponsorisivu Liikuntapäivät.fi –sivustolla, uutisointimah-
dollisuus & SoMe linkkaus
- Mediayhteistyö valituissa medioissa
- Teemaviikko SoMessa (Tykkää & kommentoi -kilpailu, ”Kohti 
Liikuntapäivää” -bloggaus). Sponsori järjestää itse palkinnon.
- 3 sivuaa etusetelitilaa “Liikuntapäivät” -tarjousmediassa
- Palauteyhteenveto tapahtuman jälkeen
- Jälkimarkkinointikampanja (Sähköpostiviesti & SoMe)

2. GOLD: Yhteistyökumppanipaketti sisältää:
- Organisaation logo Liikuntapäivät –tapahtuman markkinointi-
materiaalissa (Tiedotteet, web-sivu, SoMe, bannerit, julisteet)
- Oma sponsorisivu Liikuntapäivät.fi –sivustolla, uutisointimah-
dollisuus & SoMe linkkaus
-  Mediayhteistyö valituissa medioissa 
- Teemapäivä SoMessa (Tykkää & kommentoi -kilpailu, ”Kohti 
Liikuntapäivää” -bloggaus). Sponsori järjestää itse palkinnon.
- 2 sivuaa etusetelitilaa “Liikuntapäivät” -tarjousmediassa
- Palauteyhteenveto tapahtuman jälkeen
- Jälkimarkkinointikampanja (Sähköpostiviesti & SoMe)

3. SILVER: Logonäkyvyyspaketti sisältää:
- Organisaation logo Liikuntapäivät –tapahtuman markkinointi-
materiaalissa (Tiedotteet, web-sivu, SoMe, bannerit, julisteet)
- Oma sponsorisivu Liikuntapäivät.fi –sivustolla
- 1 sivu etusetelitilaa “Liikuntapäivät” -tarjousmediassa
- Palauteyhteenveto tapahtuman jälkeen

Liikuntapäivät 2017 LIIKUNTAKESKUKSET

1. MEDIAPAKETTI 1.500€ (Early Bird 1.000€)
2. PERUSPAKETTI 390€ (Early Bird 250€)

1. Liikuntakeskus: MEDIAPAKETTI sisältää:
- Organisaation logo Liikuntapäivät –tapahtuman kotisivuilla ja 
vaihtuvana ”ylösnostona” sivupalkissa.
- Omat tiedot ja päivitys/julkaisuoikeus www.liikuntapäivät.fi
-  Web-bannerit, julisteet ja muu markkinointimateriaali
- 1 postaus Liikuntapäivien Facebook –sivulla ja 1 julkaisuoi-
keus sivupalkissa
- 1 ”Tykkää & kommentoi” –kilpailu (mediapakettisali järjestää 
itse palkinnot) 
- 1 ”Kohti Liikuntapäivää” –bloggaus
- Palauteyhteenveto tapahtuman jälkeen
- Oman paikkakunnan osallistujalista
- ”Liikuntapäivät” –tarjouksista tiedottaminen omalla salilla

2. Liikuntakeskus: PERUSPAKETTI sisältää:
- Organisaation logo Liikuntapäivät –tapahtuman ”mukana 
olevat salit” -osiossa
- Omat tiedot www.liikuntapäivät.fi -sivuilla
-  Web-bannerit, julisteet ja muu markkinointimateriaali
- ”Liikuntapäivät” –tarjouksista tiedottaminen omalla salilla

UUTTA! Sisällöntuottajan työkalupakki 250€ 
- Toimita haluamasi sisältö, me hoidamme julkaisun ja kam-
panjoinnin puolestasi Liikuntapäivien digimedioissa. 

Tule mukaan luomaan Liikuntapäivät -tapahtuman 
iloista tunnelmaa!

Yhteistyökumppanipaketit myynnissä NYT!
”Early Bird” hinta voimassa 30.6.2017 asti. 

www.liikuntapäivät.fi

www.liikuntapäivät.fi 
facebook.com/Liikuntapaivat 

#liikuntapäivät2017
#BeActive


