Renessanssi
Sugar Helsinki pressipäivät
27.–28.4.22

Kohti uutta aikaa.
Sugarin SS22 pressitapahtumassa keskitytään paremman
huomisen rakentamiseen ja raivataan tietä toimijoille, jotka
pyrkivät edistämään toiminnallaan kestävämpää
kulutuskulttuuria. Tapetilla ovat toimenpiteet, joilla yritykset
voivat varmistaa huomisen kilpailukyvyn maailmassa, jossa
heidän edellytetään johtavan kestävää jälleenrakentamista.
Kiertotalous, ekologiset uusiutuvat raaka-aineet, teknologiset
innovaatiot ja arvokkaiden raaka-aineiden uudelleen
hyödyntäminen ovat nyt keskustelun ytimessä.

Pressipäivät in Action
Sugarin SS22 pressipäivät järjestetään ensimmäistä kertaa uudella showroomilla
Kaisaniemessä, osoitteessa Vilhonkatu 4. Showroom-palvelun ja tarjoilujen lisäksi
toimitamme mediaa varten suositun trendiraportin ja kutsumme asiakkaamme ja
asiantuntijat keskustelemaan kestävän jälleenrakentamisen raaka-aineista.
Sugarin pressitapahtuman tarkoituksena on edistää asiakkaidemme tunnettuutta ja
kiinnostusta median parissa ja ylläpitää median kiinnostusta vastuullista elämäntapaa
ja tiedostavaa kuluttamista kohtaan. Pressitapahtumat ovat toimittajien parissa
odotettuja ja sisällöltään kiitettyjä tapahtumia.
Pressipäivien ohjelma julkaistaan kutsun yhteydessä.

Sugar-tiimi on paikalla esittelemässä tuotteita ja jakamassa inspiraatiota.
Kutsuvieraille on tarjolla tuote-esittelyjä, tuotemaistatusta sekä goodie bag.
The showroom is open as invitation only for the media representatives. Sugar’s
team introduces products and shares inspiration. We offer product presentations,
food tasting and goodie bags for the participants.

Pressipäivien inspiroiva asiasisältö herättää
kiinnostusta kohderyhmässä ja pressikassi
ilahduttaa vieraita. Trendiraportin
sisältöihin törmää mediassa vielä kuukausia
tapahtuman jälkeen.
Tapahtumamme pressikassit ovat niiden
harvojen kaikkien haluamien joukossa!
The inspirational insight generates
discussion and topics from the trend report
can be seen in the media even months after
the event.
Guilty! We are also known for the best
event Goodie bags ever.

Tapahtumissamme mukana mm.
Anna, Antiikki & Design, Apu, ApteekkiNyt, Aromi, Asun, Avotakka, Bauer Media, Deko, Eeva, ET,
ET Terveys, Evento, Gloria, Glorian Koti, Glorian ruoka & viini, Helsinki Design Weekly, Häät, Hyvä
Terveys, Ilona, Iltalehti, Image, Kaikkien aikojen joulu, Kauneus&Terveys, Kauppalehti Optio,
K-Ruoka, K-kauppiasliitto, Kehittyvä elintarvike, Kesko, Kuntosali & Fitness, Kotilääkäri, Kotiliesi,
Kotiliesi Kotipuutarha, Koti ja Maaseutu, Käsityö, Kotivinkki, Koti ja Keittiö, Leipuri, Maalla,
Maaseudun tulevaisuus, Maku, Markkinointi ja Mainonta, Meidän Mökki, Meidän Suomi, Meillä
Kotona, Minä olen, Nordic Style Mag, Parad Media, Pinni, Pirkka, Puoli 7, Retki-lehti, REVS
Magazine, Salt&Sweet, Seura, Shaker, SOK, Stockmann Magazine, Suomen Luonto, Suomen
Kuvalehti, Talouselämä, Tunne&Mieli, Trendi, Tyyli.com, Unelmien Talo&Koti, Valitut Palat, Viva,
Viva Terveys, Voi Hyvin, Viini, Yle, Yle Puvustus, YouSport
Freelance-toimittajat & stylistit | Freelance journalists and stylists
+90 henkilöä / participants

Osallistumisvaihtoehdot
TEEMAPAKETTI A
●
●
●

●

●

Showroom esillepano ja palvelu
Helsingissä 27.–28.4.
Tuotenäkyvyys pressikassissa sis.
toimitus/lähettikulut
Mediakontaktointi ja osallistuminen
pressipäivän trendiraporttiin/
yhteistiedotteeseen
Mahdollisuus puheenvuoroon
tapahtumassa, tai nosto
trendiraportin yhteydessä
Mediaseuranta ja skannatut
mediaosumat pressipäivän jälkeen.
HINTA 1.500 €

TUOTEJAKELU PRESSIKASSISSA
●
●

●

Tuotenäkyvyys pressikassissa
sis. toimitus/lähettikulut
Mediaseuranta ja skannatut
mediaosumat pressipäivän
jälkeen.
Pressikassituotteet
nettishowroomissa (1-3 kpl)
HINTA 1.100 €

MEDIASEURANTA/KK
Mediaseuranta ja skannatut
mediaosumat kuukauden jälkeen.
HINTA 150 €

PR-palvelut sopimuksen mukaan lisäksi esim.:
MEDIATIEDOTE
●
●
●
●
●

Tiedotteen taustoitus, suunnittelu
ja kirjoitus
Tiedotteen taitto
Medialistan laatiminen
Tiedotteen jakelu kohdennetusti
Tiedotteen läpimenon seuranta

TUOTELÄHETYS (max. 15 vastaanottajaa)
●
●
●
●

●

Lähetysten suunnittelu
Sopivien vastaanottajien taustoitus
Materiaalien koordinointi
Vaikuttajien henkilökohtainen
kontaktointi ennen lähetystä
(tuotevalintojen koordinointi tarvittessa)
Lähetysten koordinointi

HINTA 1.600 €
HINTA 1.800 €

Hintoihin lisätään alv 24%. Hinnat eivät sisällä alihankintakuluja, kuten lähettipalvelu ja mahdollisia materiaalikuluja.
Alihankintakulut laskutetaan toteutuneen mukaan. Brändillä on oikeus maksimissaan 20 erilaisen tuotteen
esittelyyn Sugar Showroomilla ja nettishowroomissa. Asiakas vastaa tuotteiden ja tuotetietojen, sekä kuvien
toimiteuksesta Sugarille.

Sweet pr for a
sustainable
lifestyle.
CONTACT
Noora Westerlund
noora@sugarhelsinki.com
050 351 2815
www.sugarhelsinki.com

