ALASTARO CIRCUIT 19.7.2014
www.fordnationals.net
Amerikkalaisten Ford, Mercury, Lincoln ja Edsel -autojen harrastajien legendaarinen vuoden
kohokohta järjestetään tuttuun tapaan Alastaron moottoriradalla heinäkuun kolmantena viikonloppuna
19.7.2014. Lauantaipäivän tiivis ohjelma pitää sisällään kiihdyttelyä, rata-ajoa, auto slalomia ja
kuminpolttoa. Lisäksi alueella järjestetään autonäyttely ja paikalla suoritetaan myös autojen
museoajoneuvo tarkastuksia. Edellisten vuosien tapaan luvassa on Ford moottoreiden murinan,
rengassavun ja rock´n rollin sävyttämä tapahtuma, joka kerää Suomen FoMoCo -harrastajat kesäiseen
suurtapahtumaan.
Alastaro Circuit on Suomen moottoriratojen selkeä ykkönen sekä ominaisuuksiensa että sijaintinsa
puolesta. Kiihdytysrata on yksi Euroopan parhaista ja ajanotto sekä kiihdytyksessä että rata-ajossa
hoidetaan ammattilaisten voimin. Majoitusvaihtoehdoista ehdoton ykkönen on tasokas mökkikylä radan
välittömässä läheisyydessä ja iltabileet järjestetään rata-alueen ravintola Paddockissa.

Tapahtuman näkyvyys sekä huomioarvo
Ford	
  Nationals	
  -‐lehti	
  julkaistaan keväällä ennen alan suuria näyttelyitä. Levikki on 5000 kpl. Lehti
postitetaan kaikille tapahtumaa järjestävien kerhojen 1300 jäsenelle ja lisäksi sitä jaetaan kevään Hot
Rod -näyttelyissä ja muissa alan tapahtumissa kesän aikana. Lehti sisältää infopaketin tapahtumasta,
autoesittelyitä ja tekniikkaa sekä luonnollisesti yhteistyökumppaneiden mainokset.
Ford	
  Nationals	
  –lehden	
  viimeinen	
  aineiston	
  jättöpäivä	
  on	
  15.3.2014.	
  
Media.	
  Alan merkittävämmät lehdet (mm.V8 Magazine, Spinneri ja Mobilisti) ovat perinteisesti tehneet
tapahtumasta jutun. Paikalla on nähty myös ulkomaisia tv-kuvaajia. Tapahtuman järjestäjiä on
haastateltu myös radiossa ja IS TV:ssä.
Mainostaminen	
  itse	
  tapahtumassa.	
  Tapahtumaan voidaan tuoda yhteistyökumppaneiden
banderolleja ja heitä voidaan mainostaa kuulutuksissa. Alueelle on mahdollista tuoda sopimuksen
mukaan erilaista myynti- ja mainosmateriaalia.
Tapahtuman	
  nettisivut	
  löytyvät osoitteesta www.fordnationals.net. Siellä on tukeva tietopaketti
tapahtumasta, historiaa, valokuvia ja videolinkkejä jne. ”Yhteistyössä” sivulla näkyvää
yhteistyökumppanin logoa klikkaamalla pääsee suoraan tämän kumppanin omille sivuille.
Yhteistyökumppaneitamme	
  ovat olleet mm. Ford Finland, IS-Automotive Oy, Forex, FHRA, V8
Magazine, Lahden Kansityö, Hakala Performance, Tmi Seppo Niemensivu ja Tuumacid.

Ilmoitushinnat / paketit
Mainoksen koko
1 / 1 sivu
1500
1 / 2 sivu
800
1 / 4 sivu
400
1 / 8 sivu
200
1 / 16 sivu
75
VIP- ja pääsponsoripaketit räätälöidään erikseen. Ne voivat sisältää esimerkiksi:
- koko sivun mainoksen Ford Nationals 2014 - lehdessä
- mainoksen www.fordnationals.net - nettisivuilla
- ison mainoksen lentolehtisessä
- mainontaa rata-alueella esim. banderollin ja kuulutuksien muodossa
- mainoksia autoihin ja henkilökunnan asuihin
- pääsylippuja tapahtumaan esim.10 henkilölle.
- ruoka- ja juomakuponkeja tapahtuma-alueella sekä majoituksen alueella
Hinnat paketin sisällön mukaan.
Pankkiyhteys:	
  Sampo 800010-71383633
Rahastonhoitaja:	
  Sami Lahti 040-7457667
Lisätietoja tapahtumasta sekä yhteistyökumppanuudesta:
Seppo Kokko 040 – 5254114 seppo.kokko@msoynet.com
Ville Sievers 0400 – 834 819 ville.sievers@kolumbus.fi
Juha Pokkinen 0400 – 639779 pj@mustangclub.fi
Nähdään	
  Alastarolla	
  heinäkuussa	
  2014	
  !	
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