Hinnasto 2022
Maailma kylässä -festivaali on Suomen suurin kestävän kehityksen messutapahtuma, jossa sadat
näytteilleasettajat esittelevät toimintaansa, arvojaan tai tuotteitaan messuständillä, toiminnallisella alueella tai esimerkiksi
screeni- ja lehtimainoksella. Festivaali järjestetään 28.–29.5.2022 Helsingin Suvilahden tapahtuma-alueella.
Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi ja mainosvaraukset tehdään verkkolomakkeen kautta: maailmakylassa.fi.
Ilmoittautumisrekisteri avautuu 11.11.2021 ja sulkeutuu 22.2.2022.
Huomioimme Covid19-pandemiatilanteen festivaalin suunnittelussa. Festivaali pyritään järjestämään fyysisesti joko ilman
rajoituksia tai viranomaismääräysten mukaisesti rajoitettuna. Mikäli festivaalia ei voida järjestää fyysisesti ylivoimaisen
esteen (kuten pandemian) takia, näytteilleasettajien varaukset siirtyvät automaattisesti seuraavaan vuoteen. Festivaali
järjestetään kuitenkin vähintään virtuaalisesti, joten mainostilavaraukset pysyvät voimassa joka tapauksessa. Festivaalilehti
toteutuu ja screenimainostila vaihtuu digitaaliseksi mainostilaksi virtuaalifestivaalitoteutuksessa.
!! EARLY BIRD -TARJOUS !!
5% alennus näytteilleasettajahinnoista 21.12.2021 asti.
Ei koske mainostiloja tai pakettitarjouksia.

Isot teltat
Isoja paikkoja ovat valmiiksi rakennetut lattialliset teltat tai paikat omalle isolle teltalle. Telttapaikat ovat 6×6, 6×9 tai 6×12
metriä. Halutessanne myös isommat kokonaisuudet tai erityiset profilointialueet ovat mahdollisia.
Isolla paikalla on helpompi tavoittaa yleisöä, järjestää ohjelmaa ja ne näkyvät voimakkaammin festivaalin viestinnässä. Ison
paikan ottaja saa osastonsa nimen festivaalialueen karttaan ja pääsyn Magito verkostoitumistilaan. Ison paikan ottaja saa
lisäksi logonsa ja osastonsa ohjelman esille festivaalin verkkosivuille. Isoja telttapaikkoja voi ottaa yhdessä muiden
toimijoiden kanssa tai jälleenmyyntioikeudella esimerkiksi omille jäsenorganisaatioilleen.
Paikka omalle isolle teltalle
•
•
•

Koko 6 m x 6 m (36 m2). Järjestöt: 3 200 €, Muut: 4 200 €
Koko 6 m x 9 m (54 m2). Järjestöt: 4 800 €, Muut: 6 300 €
Koko 6 m x 12 m (72 m2). Järjestöt: 6 400 €, Muut: 8 400 €

Valmiiksi rakennettu lattiallinen telttaosasto
•
•
•

Koko 6 m x 6 m (36 m2). Järjestöt: 4 320 €, Muut: 5 400 €
Koko 6 m x 9 m (54 m2). Järjestöt: 6 480 €, Muut: 8 100 €
Koko 6 m x 12 m (72 m2). Järjestöt: 8 640 €, Muut: 10 800 €

Isot telttapaikat myydään varausjärjestyksessä, ja niitä on tarjolla rajallinen määrä. Hinta sisältää sähköt (ei voimavirtaa), tarvittavat
peruskalusteet (ei pystypöytä tai baarijakkara), logonäkyvyyden festivaalin verkkosivuilla ja osaston nimen aluekartassa.
Jälleenmyyntioikeus ja useiden toimijoiden yhteiset kokonaisuudet sovitaan erikseen.

Teemateltat
Teemalliset telttakokonaisuudet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tavoittaa yleisöä muiden saman alan toimijoiden
kanssa. Teemateltoissa on tarjolla 3x3m tai 3x6m -kokoisia paikkoja tai erikseen sovitusti isompia paikkoja. Teemateltat
nostetaan voimakkaammin esiin festivaalin viestinnässä.

Open Finland
Open Finland on tarkoitettu toimijoille, jotka haluavat viestiä erityisesti uusille suomalaisille Suomesta ja suomalaiseen
yhteiskuntaan liittyvistä palveluista ja mahdollisuuksista. Teltassa esitellään viranomais-, media-, järjestö-, koulutus-,
harrastus- ja yrityspalveluita ja sinne rakennetaan myös verkostoitumiseen tarkoitettu lounge-tila.

Ilmastoteltta
Ilmastoteltassa järjestöt ja organisaatiot voivat esitellä suurelle yleisölle konkreettista toimintaansa ilmastonmuutoksen
torjumiseksi sekä jakaa tietoa ilmasto-oikeudenmukaisuudesta.

Puhdas maailma
Puhdas maailma -teemateltta on tarkoitettu toimijoille, jotka tarjoavat arkipäivän ratkaisuja ja innovaatioita
ekologisempaan elämään.
Paikka teemateltassa
•
•

Koko 3 x 3 m (9 m²). Järjestöt: 855 €, Muut: 1 125 €
Koko 3 x 6 m (18 m²). Järjestöt: 1 710 €, Muut: 2 250 €

Teematelttojen paikat myydään varausjärjestyksessä, ja niitä on tarjolla rajallinen määrä. Teematelttojen hinnat sisältävät paikan lattiallisessa elementtiteltassa,
sähköt (ei voimavirtaa, saatavissa erikseen) ja tarvittavat peruskalusteet.

Pienet paikat
Pieniin paikkoihin kuuluvat Mahdollisuuksien torin pöytäpaikat (2x2m ja 2x4m) sekä pienet paikat omalle teltalle (3×3 tai
4x4m). Suuresta kysynnästä johtuen kaikki hakijat eivät aina mahdu mukaan. Fingon jäsenten peruspaikkahakemukset
hyväksytään automaattisesti, muut paikkahakemukset katsotaan tapauskohtaisesti. Hyväksytyille näytteilleasettajille
lähetetään sähköpostivahvistus paikasta 31.3.2022 mennessä. Pienille paikoille saa osallistua vain yksi näytteilleasettaja.

Mahdollisuuksien tori
Mahdollisuuksien tori sijaitsee sisätiloissa Kattilahallissa. Tarjolla on 2×2 m (4 m²) tai 2×4 m (8 m²) pöytäpaikkoja.
•
•

Pöytäpaikka Mahdollisuuksien torissa, koko 2 m x 2 m (4 m²). Fingon jäsenjärjestöt: 235 €, Muut järjestöt: 435 €,
Muut: 600 €
Pöytäpaikka Mahdollisuuksien torissa, koko 2 m x 4 m (8 m²). Fingon jäsenjärjestöt: 600 €, Muut järjestöt: 800 €,
Muut: 1 200 €

Pieni telttapaikka
Alueella on tarjolla paikkoja 3×3 m (9 m²) ja 4×4 m (16 m²) kokoisille omille teltoille.
•
•

Pieni paikka omalle teltalle, koko 3 m x 3 m (9 m²). Fingon jäsenjärjestöt: 360 €, Muut järjestöt: 500 €, Muut: 1
350 €
Pieni paikka omalle teltalle, koko 4 m x 4 m (16 m²). Fingon jäsenjärjestöt: 640 €, Muut järjestöt: 890 €, Muut: 2
400 €

Myyntipaikat
Ruokamyyntipaikka
Sekä järjestöille että kaupallisille ruokamyyjille on tarjolla 4×4 metrin (16 m²) telttapaikkoja omalle teltalle. Myös
ruokarekkatoimijat voivat hakea ruokamyyntipaikkaa festivaalilta. Ruokamyyntipaikalla saa olla vain yksi myyjä ja myyjällä
tulee olla oma teltta. Lue tarkemmat ohjeet verkkosivuilta, miten pyrkiä ruokamyyjäksi festivaalille.

•
•

Ruokamyyntipaikka. Teltta ei sisälly hintaan, sis. 3X16A sähkön. Koko: 4 m x 4 m (16 m²). Fingon jäsenjärjestöt:
800 €, Muut järjestöt: 950 €, Muut: 1 700 €
Ruokarekkapaikka, sis. 3X16A sähkön. Ajoneuvon maksimipituus 7 m. 1 800 €

Basaarimyyntipaikka
Basaarimyyntipaikat on tarkoitettu kaupallisille käsityömyyjille ja kotimaisen tai kansainvälisen designtuotteiden myynnille.
Paikkoja on 2×2m, 3×3m ja 4×4m teltoille. Basaarimyyntipaikalla saa olla vain yksi myyjä.
•
•
•

Basaaripaikka 2 m x 2 m (4 m²). 360 €
Basaaripaikka 3 m x 3 m (9 m²). 650 €
Basaaripaikka 4 m x 4 m (16 m²). 1000 €

Ruokamyyntipaikka sisältää sähkön. Kalusteet tulee tilata ilmoittautumisen yhteydessä. Basaaripaikoille ei tarjota pöytiä tai tuoleja. Jos ruokamyyjä tarvitsee
suurempaa sähköä kuin 3X16A, sen voi ilmoittaa rekisteröityessä. Voit myös ilmoittaa, jos et tarvitse sähköä, jolloin sähköstä ei laskuteta.

Sähköhinnat
Tilataan ilmoittautumisensa yhteydessä. Tavallinen suko sisältyy isojen telttojen ja teematelttapaikkojen hintoihin.
Ruokapaikoille tarjotaan vain voimavirtaa, basaaripaikoille ainoastaan < 2 kW.
•
•
•
•

Tavallinen suko < 2 kW. Järjestöt: 75 €, Muut: 100 €
Voimavirta 3 x 16 A. Järjestöt: 285 €, Muut: 310 €
Voimavirta 3 x 32 A. Järjestöt: 395 €, Muut: 670 €
Voimavirta 3 x 63 A. Järjestöt: 585 €, Muut: 1 065 €

Kalusteet
Tilataan ilmoittautumisensa yhteydessä.
•

Pöydän vuokra (200 x 70 cm) 20 €

•

Tuolin vuokra (taittotuoli) 10 €

•

Pystypöytä (30 m² ja isommat osastot) 25 €

•

Baarituoli (30 m² ja isommat osastot) 30 €

•

Otsalauta (vain järjestäjän rakentamiin telttoihin) 250 €

Festivaalilehden ilmoitustilat
Maailma kylässä -festivaalilehti julkaistaan Helsingin Sanomien välissä toukokuussa 100 000 kappaleen jakelulla. Lisäksi
jaetaan 3 000 kappaleen painos festivaalilla ja oheistapahtumissa. Festivaalilehti on noin 20-sivuinen tabloidkokoinen
(280x400mm) julkaisu. Varaamalla ilmoitustilan paikkavarauksen yhteydessä saat 40 % alennuksen. Lehden mediakortti
julkaistaan lokakuussa 2021. Festivaalilehti toteutetaan joka tapauksessa, vaikka fyysistä festivaalia jouduttaisiin
rajoittamaan.
•
•
•

1/4-sivun mainos 2 600 €
1/8-sivun mainos 1 600 €
1/16-sivun mainos 1 000 €

Festivaalialueen screenit
Kannattaa varata mainostilaa festivaalialueen screeneiltä paikkavarauksen yhteydessä, jolloin saat 40 % alennuksen.
Screenit sijaitsevat festivaalialueella näkyvillä paikoilla tapahtumaviikonlopun ajan. Materiaali esitetään äänettömänä.
Hinnat koskevat valmiiksi tuotettua mainosaineistoa. Screenin mediakortti julkaistaan lokakuussa 2021. Jos fyysinen
festivaali ei toteudu, screenimainosvaraukset vaihtuvat digitaaliseksi mainostilaksi virtuaalifestivaalitoteutuksessa.

•
•

Mainosspotti 20 sekuntia x 48 toistoa 2 600 €
Mainosspotti 10 sekuntia x 48 toistoa 1 600 €

Yhteistyökumppanipaketit
Kumppanipaketti 1, hinta 8 500e (järjestöt) / 9 800e (muut)
Pakettiin sisältyy:
Valmis iso teltta (6x9m)
Lehtimainos ¼
Screenimainos 20sek
Logonäkyvyys verkkosivuilla

Pääsy Magito-verkostoitumistilaan

Kumppanipaketti 2, hinta 5 050e (järjestöt) / 6 100e (muut)
Pakettiin sisältyy:
Valmis iso teltta (6x6m)
Screenimainos 10sek
Logonäkyvyys verkkosivuilla
Pääsy Magito-verkostoitumistilaan

Kumppanipaketti 3, hinta alk. 3 000 euroa
Pakettiin sisältyy:
Räätälöi mieleisesi paketti eri vaihtoehdoista
Näytteilleasettajapaikka ja/tai mainostilat
Logonäkyvyys verkkosivuilla
Pääsy Magito-verkostoitumistilaan

Muut mahdollisuudet
Profilointialue festivaalilla
Istuskelualueen, lavan tai muun alueen brändääminen oman brändin mukaiseksi yleisön viihtyvyyttä kasvattavalla
toteutuksella. Alue voi olla myös ohjelmallinen alue, mainosnäkyvyys alueella tai muunlainen yhteistyössä sovittava
toteutus. Mahdollisia profilointialueita ovat esimerkiksi lastenalue, katutaidealue, yläpuutarha, konttorin takapiha ja
Magito. Profilointialueen toteuttaja saa promota/feissata alueensa yhteydessä samaan tapaan kuin oman
näytteilleasettajapisteensä yhteydessä. Muutoin alueella feissaaminen on kielletty muilta kuin pääyhteistyökumppaneilta.
Hinnat alueen, näkyvyyden ja toteutuksen mukaan 3 000–6 000e.

Pääyhteistyökumppanit
Festivaalilla on vuosittain 4–6 pääyhteistyökumppania, joiden kanssa yhteistyö on hyvin monipuolista. Heidän kanssaan
toteutetaan molempia hyödyttäviä kokonaisuuksia laajalla skaalalla. Pääyhteistyökumppanit saavat vastikkeena
panostuksestaan myös laajan näkyvyyden festivaalin viestinnässä, ohjelmayhteistyömahdollisuuksia sekä monia
eksklusiivisia etuja. Kysy lisää, mikäli kiinnostuit.

Huomaathan!
Yhteistyökumppanitaso tarkoittaa kaikkia yli 3 000 euron osallistumisia (mm näytteilleasettaja, mainostilat).
Logonäkyvyys verkkosivuilla kuuluu kaikille yhteistyökumppanitason toimijoille.
Festivaalialueen karttaan nimellä pääsevät kaikki vähintään 36 neliön osastot ja teltat.
Teemateltat ja isot teltat nostetaan esille festivaalin verkkoviestinnässä.
Jälleenmyyntioikeus jäsenjärjestöille tai vastaaville sovitaan tapauskohtaisesti vain yli 36 neliön paikoille. Vain yli 36 neliön
paikoilla voi olla useampi toimija esillä ja niiden osastolla tapahtuva ohjelma voidaan nostaa festivaalin osasto-ohjelmaan
mukaan.
Kaikki näytteilleasettajat ja ohjelmakumppanit ovat mukana listauksissa verkkosivuilla ja festivaaliesitteessä.

Magito-verkostoitumistila on uusi kohtaamispaikka keskellä festivaalia. Magito on erinomainen paikka tapaamisille,
kahveille ja rentoutumiselle festivaalihumun keskellä. Tilassa voit tavata esiintymässä olevat vaikuttajat, festivaalin artisteja
sekä Fingon jäsenjärjestöjen edustajia. Tilaan pääsevät yhteistyökumppanitason toimijat, ohjelmakumppanit ja Fingon
jäsenjärjestöjen edustajat.
Arvonlisäveroa ei lisätä hintoihin eikä sitä voi vähentää hinnoista.

Yhteystiedot
Laura Valoma, näytteilleasettajat, alue, ilmoittautumisrekisteri: laura.valoma@fingo.fi | 050 317 6709
Marjo Martin, kumppanuudet, yhteistyökuviot, mainostilat: marjo.martin@fingo.fi | 050 317 6694
Näytteilleasettajapaikat, kumppanipaketit ja mainostilat varataan verkkolomakkeella maailmakylassa.fi.
Tapahtumanjärjestäjä varaa
oikeuden hyväksyä ja hylätä yksittäiset paikkavaraukset. Tutustuthan osallistumisehtoihin ennen paikan varaamista.
Tapahtuman järjestää Fingo.

