Aino Masters – elämyksiä
hevosurheilun parissa.
26.-29.9.2019
Ratsastuskeskus Aino
Järvenpää

Aino Masters CSI2* hypätään Ratsastuskeskus
Ainossa Järvenpäässä 26-29.9.2019. Historian
kuudes Aino Masters -kilpailu tarjoaa upeat
puitteet nauttia huippu-urheilusta
ainutlaatuisessa ympäristössä. Kutsu asiakkaat,
yhteistyökumppanit, oma henkilöstö tai ystävät
seuraamaan jännittävää kansainvälistä
esteratsastustapahtumaa, jossa yhdistyvät
tyylikäs toteutus sekä viihdyttävä kilparatsastus!

Syksyn 2018 Aino Masters oli menestys ja kilpailussa
nähtiin ennätykselliset yli 150 ratsukkoa seitsemästä
maasta. Upeasti sujuneen kesän jälkeen odotamme
myös syksyn 2019 Aino Mastersista ennätyksellistä
kilpailua, joka tarjoaa yleisölle ja ratsukoille sekä
urheilullisesti että puitteiden puolesta
huippuolosuhteet. Yhteensä kilpailussa jaetaan
palkintorahoja 48 000€:n arvosta.

Ratsastuskeskus lukuina
Ratsastuskeskus Ainosta on kolmessa vuodessa tullut Etelä-Suomen kilpailu- ja
tapahtumakeskus, joka yhdistää ratsastajat sekä urheilua seuraavan yleisön.
Ratsastuskeskus Aino lukuina:
• Vuositasolla 150 000 kävijää
• n. 10000 kansallista kilpailustarttia
• n. 2500 kansainvälistä kilpailustarttia
• Ainossa juhlitaan eniten voittoja Suomessa koko ratsastusurheilun parissa
• järjestämme 3 kansainvälistä kilpailua vuositasolla
• 15-20 kansallista kilpailua vuoden ympäri
• Muita tapahtumia kuten seminaaria, konsertteja, jne. n. 20 vuodessa
• Maneesit muunnettavissa myös 1 500 hengen yritystapahtumiin
• 470 hengen numeroitu nouseva katsomo
• Ainosta löytyy 700 parkkipaikkaa
• A-oikeuksin varustettu ravintola palvelee ympäri vuoden
• 200 hengen erillinen VIP-tila, 20 hengen VIP-sauna suoralla näköyhteydellä
maneesiin

Viihdettä ja näkyvyyttä paikan
päällä sekä maanlaajuisesti
Ratsastuskeskus Ainon ja Nelonen Median Ruutu+ palvelun kesällä 2019 Aino Nations Cup Finland tapahtumassa käynnistynyt mediakumppanuus vie myös
Aino Masters CSI2* -kilpailun Ruutuun. Ruudun
ratsastuksen katsojaluvut ovat jatkaneet nopeaa
kasvuaan kesällä aloitetun, ja myös Ratsastajainliiton
Tähtikilpailuihin laajentuneen, yhteistyön myötä.
Kaikki Aino Mastersin kilpailuluokat, kuten kaikki muutkin
Ratsastuskeskus Ainon kilpailut, tarjotaan sekä suorana
että tallenteena Ruudun katsojille. Tämä tarjoaa Aino
Masters -kilpailun sekä Ratsastuskeskus Ainon
yrityskumppaneille merkittävän kansallisen näkyvyyden
lajin parissa.

Aino Masters CSI2* kilpailuohjelma
TORSTAI 26.9.
13:00 CSIYH1*, Young Horses, 120/125cm
15:00 120c
17:00 130cm
19:00 140cm
PERJANTAI 27.9.
13:00 120cm
16:00 140cm
19:00 130cm
LAUANTAI 28.9.
14:00 125cm
16:00 CSIYH1*, Young Horses, 120/125cm
18:00 135cm
20:00 Masters +135cm, estekorkeutta nostetaan kierros kierrokselta
SUNNUNTAI 29.9.
9:00 130cm
11:00 140cm
13:00 CSIYH1*, Young Horses, 125/130cm
20:00 Grand Prix 145cm

Kumppanuudet ja
näkyvyys
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Aino Masters pääkumppanipaketti
• Näkyvyys tapahtuman markkinointiaineistoissa sekä itse tapahtumassa koko kilpailun
nimikumppanina
• Estenäkyvyys (joka päivä, koko kilpailun ajan + pääluokassa)
• Pääluokan luokkanimikointi
• Pääareenan / verryttelyareenan nimikointi
• Logonäkyvyys pressiseinässä
• Screen- ja äänimainontaa koko tapahtuman ajan
• 2-4 kpl laitamainosta pää- ja/tai verryttelyareenalle
• Kumppanilippu näkyvyys
• Kumppaninäkyvyys somessa (yhteisnostot kumppaneista & 1x oma nosto RK Aino FB
& Insta –kanavissa)
• Mahdollisuus hyödyntää Ratsastuskeskus Ainon aitiota omaan asiakastilaisuuteen
Aino Mastersin aikana yhtenä päivänä (4-6h)
• Mahdollisuus omaan promopisteeseen tai tuote-esittelyyn tapahtuma-alueella
• VIP-pöytä koko tapahtuman ajan to-su (arvo 2750€)
Pääkumppanipaketin yhdelle brändille 10 500€ + alv 24%
tai jaettuna kahden brändin kesken 5 500€/brändin + alv 24%

* Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Hinnat eivät sisällä mainonnan
aineiston tuotantoja. Ne laskutetaan kumppanilta toteutuneiden kustannusten
mukaan, viimeisessä laskuerässä.

Aino Masters brändikumppanipaketti
• Näkyvyys tapahtuman markkinointiaineistoissa kumppanina
• Logonäkyvyys pressiseinässä
• Screen ja äänimainontaa koko tapahtuman ajan
• 2x laitamainosta
• Kumppaninäkyvyys somessa (yhteisnostot kumppaneista & 1x oma nosto
RK Aino FB & Insta –kanavissa)
• Luokkanimikointi
• Estenäkyvyys (joka päivä vähintää 1x luokassa)
• 6 hlön VIP-pöytä yhdelle päivälle tapahtuman aikana (arvo 750€)

Brändikumppanipaketin hinta 2500 € + alv 24%

* Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Hinnat eivät sisällä mainonnan aineiston tuotantoja.
Ne laskutetaan kumppanilta toteutuneiden kustannusten mukaan, viimeisessä laskuerässä.

Aino Masters
lisänäkyvyysmahdollisuudet
• Estenäkyvyys (joka päivä) 700€
• Luokkanimikointi 500€
• Verryttelyareenan nimibrändäys 300€
• Screen- ja äänimainontaa koko tapahtuman ajan paikan päällä 150€
• 2-4 kpl laitamainosta pää- ja/tai verryttelyareenalle 200€
• Mainosbanderollinäkyvyys maneesin ulkoseinällä 400€
• Expo-paikka / promootiopiste 6m2 sisätiloissa (4 pvää) 500€
• Expo-paikka / promootiopiste ulkotiloissa (4 pvää) 300€

UUTUUS: Mainosvideo, 15-30 sek, Ruutu+ lähetyksiin 750€/spotti,
ajetaan jokaisen ohjelmalähetyksen yhteydessä sekä jää
näkymään Ruutu+ tallenteissa.

* Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Hinnat eivät sisällä mainonnan aineiston tuotantoja tai estekaluston
tuotantoja. Ne laskutetaan kumppanilta toteutuneiden kustannusten mukaan, viimeisessä laskuerässä.

VIP ja Hospitality
-palvelut

Aino Masters
VIP-paketti
Aino Masters –kilpailuviikonlopun VIP on entistäkin
eksklusiivisempi ja tarjoaa korkealaatuisen elämyksen huippuurheilun parissa. Kutsu yhteistyökumppanisi tai ystäväsi
seuraamaan jännittävää kansainvälistä esteratsastustapahtumaa,
jossa yhdistyvät tyylikäs VIP, loistava seura sekä viihdyttävä
kilparatsastus! Aino Masters VIP sijaitsee ratsastusareenan
yläparvella ja jokaisesta pöydästä on esteetön näkymä kilpaareenalle.
VIP-paketti:
Pöytä kuudelle henkilölle VIP-parvella sisältäen: tervetuliaismaljat,
näytöksestä riippuen herkullinen brunssi tai elegantti illallinen sekä
alkoholittomat ruokajuomat
Pääsyliput kuudelle hengelle koko päiväksi
VIP-parkkeerauksen maneesin välittömässä läheisyydessä
VIP-pöytä ja –palvelut kuudelle:
To 500€+alv / päivä
Pe – su 750€+alv / päivä

Tapahtumapaikka ja
yhteystiedot
Ratsastuskeskus Aino sijaitsee Uudellamaalla hyvien kulkuyhteyksien
varrella, Lahdentien tuntumassa, noin 25 minuuttia Helsinki-Vantaan
lentoasemalta koilliseen. Tapahtumapaikalle pääsee sujuvasti sekä
yksityisautolla että julkisilla kulkuneuvoilla.
Osoite: Maamiehenkatu 14, 04400 JÄRVENPÄÄ

Yhteydet ja myynti:
Erkki Siltala
+358 400 481660
erkki@ratsastuskeskusaino.fi

