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Turnauskäyttöön soveltuva liikuntahalli Nouste Areena sijaitsee osoitteessa Koljolantie 34, loistavien liikenneyhteyksien var-
rella – moottoritietä huristellen vain 17 minuutin päässä Turusta. Uudessa hallissa on mm. kolme lentopallokenttää poikittain 
ja yksi pitkittäin. Salibandy-, koripallo-, futsal-, tennis- ja kuusi sulkapallokenttää. Hallin yläkerrassa sisääntulon yhteydessä 
32-paikkainen kahvio sekä katsomotilat. Huom! Ottelutapahtumissa tilaisuuden järjestäjällä on oikeus oman materiaalin esit-
tämiseen hallin näytöillä.

Nousiaisten kunnan 335 m2 kokoinen kuntosali liikuttaa vilkkaasti kuntoilijoita. Salikortin lunastaneita käy viikoittain noin 700 
hlöä – kaukaisimmat aina Liedosta ja Naantalista saakka. Salin seinälle heijastetussa inforuudussa tiedotetaan esimerkiksi 
vapaa-aikatoimen tapahtumista ja retkistä. Ruutu välittää viestit ja kuvat erinomaisesti ja tavoittaa tehokkaasti salikuntoilijoi-
den mielenkiinnon. Sali on kuntoilijoiden käytössä joka päivä klo 04–24 välisenä aikana – ruudun toimiessa tauotta ympäri 
vuorokauden.

Tarjoamme nyt nousiaislaisille yrityksille ja yhdistyksille mahdollisuuden mainostaa kuntosalin ruudulla veloituksetta. Tämä 
edellyttää, että valmisaineisto toimitetaan ohjeiden mukaan tehtynä ja on suoraan julkaisuvalmis. Mainos on esillä 8 viikkoa.
Katso aineisto-ohjeet seuraavalta sivulta.

Muiden paikkakuntien yrityksille tarjoamme edullista mainostilaa joko kahden tai neljän viikon jaksoina. Mainokset voivat 
olla monisivuisia, jolloin sivut toistuvat peräkkäisinä ruutuina. Myös lyhyet mainosvideot soveltuvat ruudulle. Katso ohjeet 
seuraavalta sivulta.

JOUNI KANGASNIEMI
044 435 5303, jouni.kangasniemi@nousiainen.fi

Myyntiehdot:
Kunnalla on oikeus sijoittaa yrityksen mainosspotti haluamaansa kohtaan ruutukokonaisuutta, kuitenkin 
kunnioittaen mainossisältöä. Yrityksen mainonta ei saa sotia kunnan arvoja vastaan tai olla muuten si-
sällöltään liikuntahalli- ja kuntosaliympäristöön sopimatonta. Kunnalla on oikeus hylätä tarjottu mainos-
materiaali sopimattoman sisällön tai esimerkiksi aineistomuodon huonon teknisen laadun vuoksi.

Mainosta Nouste Areenan ja  
Nousiaisten kuntosalin inforuudulla!

Mainospaketit:

Kahden viikon ruutuaika
- mainosjakson kesto 2 viikkoa
- asiakkaalta ohjeiden mukaan tehty   
 valmisaineisto. Ks. ohjeet seur. sivu.

Neljän viikon ruutuaika
- mainosjakson kesto 4 viikkoa
- asiakkaalta ohjeiden mukaan tehty   
 valmisaineisto. Ks. ohjeet seur. sivu.

50 € + alv 24 % 80 € + alv 24 %

OTA YHTEYTTÄ:

NOUSTE AREENA



Aineiston valmistusohjeet:
• Kuvat: JPEG & PNG (lev 1920 x kork 1080 px, RGB värit, 300 dpi)

• Kaikki yleisimmät videoformaatit (1080 px)

• PDF-tiedostot

• Käytä samaa kuvasuhdetta näytöllä ja sisällöissä

• Kuvat ja videot FullHD:na (1080 px)

Lisätietoja ja aineiston toimitusosoite: kirsi.tapani@kirsitapani.com

HUOM! Yli 10 M kokoisten tiedostojen lähetyksessä ota ensin yhteys p. 050 3070 138 
tai sähköpostitse Kirsiin, niin sovitaan erikseen aineiston lähetystapa.  
Tarvittaessa autamme still-kuva-aineiston teossa. Graafisen suunnittelun ja toteutuksen 
hinta on 60 €/tunti + alv 24%.

kuvasuhde
 16:9

Hyvä huomioida:
Kerro viestisi lyhyesti ja ytimekkäästi, 
käytä isoja kuvia ja tarvittaessa jaa si-
sältö useampaan esitykseen/ruutuun.

Käytä isoja kirjasinkokoja sekä selkeitä 
fontteja (hyviä esim. Arial, Helvetica, 

Verdana).


