ANDREA BALOGH

20. Maailma kylässä -festivaali pureutuu
ilmastonmuutokseen

Toivotamme teidät tervetulleiksi esittelemään toimintaanne kymmenille tuhansille festivaalikävijöille.

VILJA KESKIMÄKI

Maailma kylässä -festivaali järjestetään Helsingin Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla 25.–26. toukokuuta 2019 (la 11–21 ja su 11–19).

MIKÄ MAAILMA KYLÄSSÄ -FESTIVAALI?
• Suomen suurin ilmainen järjestömessutapahtuma
sekä ihmisten, kulttuurien ja kansalaistoiminnan
kohtaamispaikka.
• Tavoittaa vuosittain noin 80 000 kestävästä kehityksestä ja oikeudenmukaisen maailman rakentamisesta
kiinnostunutta kävijää.
• Yli 100 esitystä: konsertteja, haastatteluja, paneelikeskusteluja, dokumentteja, näyttelyitä, työpajoja ja
lastenohjelmaa
• Yli 400 näytteilleasettajaa: kansalaisjärjestöjä,
viranomaisia, yrityksiä, oppilaitoksia ja ruokamyyjiä
• Vuoden 2018 näytteilleasettajakyselyssä tapahtuma
ansaitsi yleisarvosanan 9. Mukana olleet toimijat
olivat erittäin tyytyväisiä festivaalin järjestelyihin sekä
festivaalilla saavuttamaansa näkyvyyteen.
• Tapahtuman järjestää Fingo ry, joka on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö.

MIKI GETACHEW

Vuoden 2019 Maailma kylässä -festivaali viettää
20. juhlavuotta pääteemanaan koko maailmaa koskettava haaste, ilmastonmuutos.

Tavoita haluamasi yleisö teemaosastolla
tai isolla osastopaikalla
SAARA KIVIMÄKI

Vahvista näkyvyytesi Suomen suurimmilla järjestömessuilla hankkimalla isompi osastopaikka tai piste
teemaosastolta. Kyseiset paikat nostetaan festivaalin
markkinoinnissa peruspaikkoja voimakkaammin esiin.
Osastolla voi myös toteuttaa keskusteluja, ohjelma
numeroita ja näyttelyitä.
Rautatientorille nousee kolme telttakokonaisuutta,
jotka tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tavoittaa
kohdennettua yleisöä yhdessä muiden vastaavien toimijoiden kanssa. Teematelttoihin on tarjolla erikokoisia
paikkoja.
Lisäksi tarjolla on pienempiä peruspaikkoja sekä
ruoka- ja basaarimyyntipaikkoja.

Teemaosastot
OPEN FINLAND – TIETOA JA TAITOJA
UUSILLE SUOMALAISILLE

ILMASTOKYLÄ KANNUSTAA
ILMASTOTEKOIHIN

MIKI GETACHEW

Tule mukaan rakentamaan avointa ja kansainvälistä
Suomea. Open Finland -osasto on tarkoitettu toimijoille, jotka haluavat kertoa Suomesta ja yhteiskuntamme tarjoamista palveluista ja mahdollisuuksista erityisesti uusille suomalaisille.

Ilmastokylä on tarkoitettu erityisesti järjestöille,
yrityksille ja muille organisaatioille, jotka työskentelevät ilmastoteeman parissa. Osastolla voi esimerkiksi jakaa tietoa ilmasto-oikeudenmukaisuudesta
sekä kertoa konkreettisia ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Maailmanmatkaajat-teemakokonaisuus keskittyy
vastuulliseen matkailuun. Osasto sopii esimerkiksi
turismin ammattilaisille, matkailualan järjestöille
sekä muille maailmanmatkailuun keskittyville kestävää matkailua edistäville tahoille.
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MAAILMANMATKAAJAT
– KOHTI VASTUULLISEMPAA MATKAILUA

SAARA KIVIMÄKI

Varmista näkyvyytesi
isolla osastopaikalla

Isot osastopaikat sijaitsevat Rautatientorilla, Kaisaniemen puistossa suihkulähteen luona ja Mahdollisuuksien tori -teltassa. Osastopaikkoja on tarjolla lattiallisissa, valmiiksi rakennetuissa teltoissa, jotka ovat
kooltaan noin 36–60 m². Kaisaniemen puistossa on
lisäksi tarjolla paikkoja, joille on mahdollista tuoda oma
isompi teltta.

SAARA KIVIMÄKI

Isot osastopaikat istuvat erinomaisesti esimerkiksi
kattojärjestöille, muille suuremmille järjestökokonaisuuksille, viranomaisille ja yrityksille.

VARAA MAINOSPAIKKASI AJOISSA JA SÄÄSTÄ
Kun varaat mainostilasi festivaalilehdestä tai festivaalin
led-näytöiltä paikkavarauksen yhteydessä, saat 40 prosentin alennuksen. Tarkat mainoskoot ja ohjeet toimitetaan paikan varanneille helmikuun 2019 aikana.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN
VERKOSSA

Paikkamyynnin aikataulu
• Isot osastopaikat ja teemaosastot: 1.11.2018–17.2.2019
• Pienemmät peruspaikat (Mahdollisuuksien tori, telttapaikat, basaari- ja ruokamyynti) 3.12.2018–17.2.2019

YHTEYSTIEDOT
Leo Sivonen, festivaaliassistentti
näytteilleasettajat ja mainostilat
leo.sivonen@kepa.fi | 050 317 6742
Laura Valoma, tuotantopäällikkö
näytteilleasettajatoimintaa koskevat kyselyt
laura.valoma@kepa.fi | 050 317 6709

TANJA RYHÄNEN

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.maailmakylassa.fi. Tarkemmat ohjeet, lisätiedot sekä hinnasto
löytyvät verkkosivuiltamme Näytteilleasettajat-valikon alta.

