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2. Lihaskuntokoulutus
3a.
.

Ilmoittaudu mukaan
SPORT 2us:in järjestämään
lihaskuntokoulutukseen

5.

4.
.

La 18.1.20 klo 10.00- 17.00
Lappeenranta
(Myllyhaantie 20)

SPORT 2us® haluaa säilyttää liikunnassa liikunnan ilon ja
nautinnon. Antaa asiakkaille onnistumisen elämyksiä ja
hyvänolon fiilistä.

.
3b.
.

6.

SPORT 2us® tarjoaa mielekkäitä, monipuolisia ja
laadukkaita ryhmäliikuntatunteja perusliikkuville ja keskiikäisille asiakkaille.

Tunnit ovat suunniteltu reippaan meneviksi, sopivan haastaviksi ja tehokkaiksi sekä
rauhallisen kauniiksi kokonaisuuksiksi, jotta liikkuminen olisi palkitsevaa ja motivoivaa.
Mielekkään, monipuolisen ja reippaan liikunnan puolesta SPORT 2us.

7.

Koulutuksen hinta 68€

8.
.

11.

6.

Ilmoittautuminen koulutukseen 31.12.19 mennessä

9.
. 10.
..

ILMOITTAUDU
Lisää tietoa koulutuksesta
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.
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KOULUTUS / TAPAHTUMA ESITTEEN
TEKEMINEN
Täytä lomakkeen kaikki osat niiltä osin, joka koet mainoksen kannalta tarpeelliseksi. Teksti liitetään
mainokseen siinä muodossa, jossa ne on kirjoitettu lomakkeeseen. SPORT 2us ei puutu teksteihin, eikä
niiden sisältöihin.

•

*1 on KAMPANJA TUNNUS, jonka avulla ilmoitustasi operoidaan järjestelmässä,
NIMEÄ SE SEURAAVASTI: Tapahtuman päivämäärä / Koulutusaihe / Yritys tai Paikkakunta
(esim: 18.1.20 / Lihaskuntokoulutus / Lappeenranta)
•

MUISTA KAMPANJA TUNNUKSESI, tarvitset sitä monessa yhteydessä.

• *2 Kiinnostuksen kohteet. Valitse mille kohderyhmälle haluat mainoksen menevän.
•

1-3 kohderyhmää.

•
•
•

Koulutus viestit eivät lähde kaikille rekisterissä oleville.
Rajauksella pyritään suojelemaan rekisteriä ja siellä olevia asiakkaita.
Rajaamalla kiinnostuksen kohteet välttämään sen, etteivät reksiterissä olevat asiakkaat
huku mainostulvaan aiheista, josta he eivät ole kiinnostuneita.
Rajaamalla kiinnostuksen kohteet varmistamme sen, että vastaan ottaja tietää VKKR:stä
tulevan viestin kohdistuvan hänen mielenkiinnon kohteisiinsa.
Mainosten/ilmoitusten/viestin tarkoitus on kohdistua suoraan potentiaalisille henkilöille.

•
•

• A-D osiot tulevat näkyviin vastaanottajan sähköpostiin.
•

•

VKKR- tunnusliitettä tulee kaikkien sähköpostein etuliitteeksi. Etuliitteen perään tulee
kouluttavan tahon nimi ja sähköpostiosoite, johon koulutukseen/tapahtumaan osallistuvat
henkilöt voivat halutessaan ottaa yhteyttä.
VKKR- tunnusliitteen tarkoitus on helpottaa rekisterissä olevia asiakkaita tunnistamaan
koulutusaiheiset viestit sähköpostivirrastaan.

• Lomakkeen E- kohtaan laitaa
•
•

Päivämäärä tai päivämäärät, jolloin haluat mainoksesi lähetettävän rekisterissä oleville.
Mainoksen/ilmoituksen perusajoja on aina 1 ja toistoajoja voi olla 1-4. Kaikkien ajojen
päivämäärät on määriteltävä.
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• Lomakkeen 1-8 tiedot ovat mainokseen tulevia tietoja, tarkista että tiedot,
päivämäärät, paikat ja sisältö ovat oikein kirjoitettuja.
•

SPORT 2us ei tarkista päivämääriä eikä pito paikkoja. SPORT 2us siirtää tiedot järjestelmään
niin, kuin ne on lomakkeeseen kirjoitettu.

• 9 – 10 ovat linkitys painikkeita.
•

Ilmoittautumispainikkeen voit linkittää omille kotisivuillesi tai sähköpostiisi.
Ilmoittautumisten vastaan ottaminen on palveluntuottajan omalla vastuulla.

•
•

Mikäli valitset sähköpostin linkiksesi, tulee sinun täyttää kohdat 9a,9b ja 9c.
Kotisivulle linkittämisen yhteydessä ei tarvitse muita tietoja kuin URL-osoitteen.

•

Lisätietopainikkeen voit linkittää halutessasi kotisivuillesi, Youtube- videoon tai pdftiedostoon URL- osoitteella.

• 12. Täytä yhteyshenkilön: Nimi, osoite, sähköposti ja puh. numero.

• Lomakkeen kohtaan 13. laita sähköpostiosoitteesi, johon haluat [TESTI]ajon ilmoituksestasi sekä laskutus linkin.

• Mikäli olet kohdassa 3 ilmoittanut haluavasi laittaa mainokseesi kuvia.
Kuvien lähettäminen tapahtuu osoitteeseen sport2us@hotmail.com
•
•
•

•

Klikkaa tapahtuma/kurssilomakkeen alla olevaa e-mail linkkiä.
Liitä kuvatiedostot sähköpostiin ja kirjoita viestiin kenttään kumpi kuva on
paikalle 3a ja kumpi paikalle 3b.
Otsikoi sähköpostisi kampanja nimikkeellä, jonka kirjoitit lomakkeelle. Näin
lomakkeen tiedot yhdistyvät oikean sähköpostin kanssa. Kampanja nimike =
Tapahtuman päivämäärä / Koulutuksenaihe / Yritys tai Paikkakunta
(esim. 18.1.20 / Lihaskuntokoulutus / Lappeenranta)
Lähetä tiedosto.
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HINNASTO:
Markkinointi ilman selkeää kohderyhmää ja rekisteriä on hankalaa. Tämän rekisterin tarkoitus on:
•
•
•
•
•

Pyrkiä mahdollisimman täsmällisesti markkinoimaan mainostettavia koulutuksia ja
tapahtumia aiheista kiinnostuneille kohderyhmille, ilman hakua ammuntaa ja
satunnaisuutta.
VKKR- reksiterin tarkoitus on yhdistää koulutuksista kiinnostuneita liikunta-alan henkilöitä
koulutuksia järjestävien tahojen kanssa.
Rekisterin tarkoitus on lisätä tietoisuutta koulutuksista.
Lisäksi rekisterin tarkoitus on helpottaa ja auttaa yksittäisten toimijoiden markkinointia.
Yhteisen VKKR tarkoitus yhdistää voimavaroja niin, ettei kaikkien yksittäisten toimijoiden
tarvitse rakentaa itselleen rekisterijärjestelmää omia koulutuksia, tapahtumia ja ideapäiviä
varten.

SISÄLTÄÄ:
•
•

Mainoksesta / mainoksista tulee peruslaskutus aina.
Toisto laskutus astuu voimaan vasta, kun rekisterissä on riittävästi potentiaalisia
vastaanottajia ja mahdollista maksuliikennettä rekisterin kautta myös syntyy.

Perusajo
52€ +alv 24%
•

I-toistoajo
+8€ +alv 24%

II- toistoajo
+8€ +alv 24%

III- toistoajo
+8€ +alv 24%

IV- toistoajo
+8€ +alv 24%

SPORT 2us ei takaa liikevaihdon syntymistä rekisterin kautta. Eikä SPORT 2us muokkaa
lomakkeesta saamiaan tietoja, vaan ne siirretään mainokseen sellaisenaan kuin ne
toimitetaan SPORT 2us:lle.

PERUSAJO:
•
•

•

Sisältää tietojen ajon järjestelmään ja [testi]- luonnoksen lähettämisen mainoksen
tilaajalle.
Kun [testi]- ajo on tarkistettu, päivämäärineen, kellonaikoineen, tapahtumapaikkoineen ja
esitteen sisältöineen ja linkitys painikkeineen. Saa tilaava taho URL- osoitteen
verkkomaksua varten.
Kun lasku on maksettu ja SPORT 2us saa onnistuneesta ostosta yhteenvedon, aktivoidaan
kampanja.

TOISTOAJO:
•
•

Perusmainos toistetaan järjestelmän kautta niinä päivämäärinä, kun kouluttava taho on ne
lomakkeessaan ilmoittanut.
Toistoajoaja voi olla 1-4.
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