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Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus isännöi ensi vuonna järjestettävää kansainvälistä
jäkälätieteen maailmankongressia, IAL8. Elokuussa 2016 (1.-5.8.) toivotamme tervetulleiksi yli 300
kansainvälistä kongressivierasta päätapahtumapaikkana toimivaan Helsingin yliopiston
päärakennukseen.
Kansainvälisesti merkittävä tapahtuma järjestetään neljän vuoden välein ja nyt kun olemme viimein
saaneet kongressin Suomeen, haluamme tehdä siitä ikimuistoisen. Koska omat voimavaramme
eivät siihen yksin riitä, olemme aloittaneet kongressin varainhankinnan.
Helsingin yliopiston kumppanuuden tuoman imagoedun lisäksi tarjoamme kumppaneille
vastineeksi mm. Luomuksen ainutlaatuisia tiloja ja elämyksellisiä näyttelyitä yleisökohteessamme
Helsingin ytimessä sekä lisäksi näkyvyyttä kongressin yhteydessä. Tuo henkilöstösi, asiakkaasi tai
muut tärkeät sidosryhmästi luontomatkalle Luomukseen!
Ohessa kaksi esimerkkipakettia tarjoamistamme vastineista. Voimme myös yhdessä suunnitella
paketin tarpeittenne mukaan. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää vaikka yhteisessä
tapaamisessa!

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Marko Hyvärinen, johtaja, Luomus kasvitieteen yksikkö
marko.hyvärinen@helsinki.fi, p. 02941 2440
Leena Gustavsson, markkinointipäällikkö, Luomus
leena.gustavsson@helsinki.fi, p. 02941 28856

Esimerkkipaketti 1. / a’ 10 000 € + voimassaoleva alv
1. Pääsylippuja Kumpulan & Kaisaniemen kasvitieteellisiin puutarhoihin
• sopimuksen mukaan 400 kpl yksittäislippuja tai 150 kpl Kimppalippuja (aikuisten ja
lasten yhteislippu). Liput voimassa 12 kk.
2. a) Sidosryhmätilaisuus Kaisaniemen kasvitietellisessä puutarhassa, sisältäen:
• kasvihuonetilat,
• Luomuksen kaksi valvojaa ja kaksi opasta kahden tunnin ajan
• tavanmukainen siivous
b) tai kokouspäivä Kaisaniemen puutarhassa
• 2-3 kertaa vuodessa (2016 aikana) puutarhan Linkola-salissa (26 hlöä)
• päivän aikana opastettu kierros kasvihuoneilla/ulkopuutarhassa.
• käyttö kasvihuoneiden aukioloaikoina (tai sopimuksen mukaan)

3. Näkyvyys tapahtumassa
• esittelypiste/puheenvuoro/materiaali kongressikassiin tai kansioon
• logo+lyhyt esittelyteksti ohjelmakirjaseen ja tapahtuman kotisivuille
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• logopainatus; kongressikassi ja muut mahdolliset painotuotteet (esim. esite, paita,
kumppanitaulu)
4. Markkinointioikeudet
• kumppani voi yhteisesti sovittavalla tavalla käyttää omassa markkinoinnissaan
tapahtuman logoa ja tuoda esille tapahtumakumppanuuden
5. Imagoetu
• Kumppani assosioituu Luomuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyökumppaniksi

Esimerkkipaketti 2. / a’ 5 000 € + voimassaoleva alv

1. Pääsylippuja Kumpulan & Kaisaniemen kasvitieteellisiin puutarhoihin
• sopimuksen mukaan 200 kpl yksittäislippuja tai 75 kpl Kimppalippuja (aikuisten ja
lasten yhteislippu). Liput voimassa 12 kk sopimuksesta.
2. Sidosryhmätilaisuus Kaisaniemen kasvitietellisessä puutarhassa, sisältäen:
• kasvihuonetilat,
• Luomuksen kaksi valvojaa ja kaksi opasta kahden tunnin ajan
• tavanmukainen siivous
• käyttö aukioloaikojen ulkopuolella (tai sopimuksen mukaan)
3. Näkyvyys tapahtumassa
• logo+lyhyt esittelyteksti ohjelmakirjaseen ja tapahtuman kotisivuille
• logopainatus; kongressikassi ja muut mahdolliset painotuotteet (esim. esite, paita,
kumppanitaulu)
4. Markkinointioikeudet
• kumppani voi yhteisesti sovittavalla tavalla käyttää omassa markkinoinnissaan
tapahtuman logoa
5. Imagoetu
• Kumppani assosioituu Luomuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyökumppaniksi

