


Kaamos @
Sugar Helsinki
OCTOBER/NOVEMBER 2022



Sugar Helsinki on vastuulliseen vaikuttamiseen erikoistunut 
toimisto. Haastamme brändejä tekemään enemmän ja 
kyseenalaistamaan totuttuja tapoja tehdä yritystoimintaa. 

Olemme vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija 
tuotekehityksen konsultoinnista viestintään ja 
vaikuttajamarkkinointiin. Inspiroimme suomalaisia 
kuluttamaan tiedostavammin ja löytämään ekologiset, eettiset 
ja läpinäkyvästi toimivat brändit. Tiedämme, kenen tulisi kuulla 
juuri teidän brändistänne.



Syksyllä 2022 Sugar puhuttelee toimittajia ja vaikuttajia 
kokoamalla yhteen vastuullisesti toimivat, holistista hyvinvointia 
edistävät brändit.

Sugar x Kaamos tarjoaa eri kokoisille yrityksille mahdollisuuden 
tutustua pr-työn vaikuttavuuteen kampanjaluontoisesti.

Kampanjajakson aikana kutsumme teemasta inspiroituvat 
vaikuttajat ja median edustajat tutustumaan kampanjassa 
mukana olevien brändien tuotteisiin ja palveluihin 
showroomillemme. Henkilökohtaisten mediasuhteiden avulla 
varmistamme parhaan mahdollisen näkyvyyden kampanjaan 
osallistuville asiakkaille.

Nostamme viikoittain esiin aiheeseen sopivia teemoja ja 
tuotteita myös mediakanavissamme Sugar Universessa ja 
Sugarin Instagramissa.

Sugarilla olet kaltaistesi joukossa, yhteistyössä on voimaa.

Sugar x Kaamos

https://sugar-universe.com/
https://www.instagram.com/sugarhelsinki/


Sugar x Kaamos -konsepti voimauttaa 
vuoden pimeintä aikaa. Konsepti sopii 
hyvin esim. matkailualalle, vaate- ja 
asustemerkeille, luonnonkosmetiikalle, 
ruoka- ja juomabrändeille sekä elämyksiä 
tarjoaville yrityksille.



Kaamos – pressipäivä 27.10.
Sugarin AW22 pressitapahtumassa voimaudutaan kaamoskauden keskellä ja tuodaan esiin 
toimijoita, jotka omalla työllään pyrkivät edistämään 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.

Pressipäivä järjestetään Sugarin showroomilla Kaisaniemessä. Showroom-palvelun ja tarjoilujen 
lisäksi toimitamme mediaa varten suositun trendiraportin ja kutsumme asiakkaamme ja 
asiantuntijat keskustelemaan ajankohtaisista ilmiöistä.

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.



Kaamosjuhla

Kaamosjuhla järjestetään vaikuttajille Sugarin 
showroomilla Kaisaniemessä marraskuussa. Tapahtuma 
kutsuu lempeissä afterwork-tunnelmissa voimaantumaan 
hyvässä seurassa. Juhlassa esillä ovat kumppanibrändit. 

Levollisia nautintoja

Northern Spa -teemajakson aikana mielen ja kehon 
lempeää hyvinvointia tukevat tapahtumat kutsuvat 
löytämään sisäistä rauhaa ja valoa valittujen brändien 
johdattelemana.

Vaikuttajatapahtumat showroomilla



Onnistuneen ja kiitoksia keräänneen Northern Spa 
-retriitin tunnelmissa tutkimme myös 
mahdollisuutta Kaamos-vaikuttajaretriitin 
järjestämiseen.

Retriitin järjestämisen edellytyksenä on vähintään 
kolmen asiakasyrityksen sitoutuminen title-partner 
tasolla tapahtumaan.

Vaikuttajaretriitti jättää jäljen ja kasvattaa 
tunnesidettä brändiin.

Vaikuttajaretriitti



TEEMAPAKETTI B

A + Brändikohtainen @sugarhelsinki 
Instagram- ja IG Stories kokonaisuus 

HINTA 3.200 €

MEDIASEURANTA/KK

Mediaseuranta ja skannatut mediaosumat 
kuukauden jälkeen.

HINTA 300 €

TEEMAPAKETTI A

● Showroom-palvelu (2 kk) Helsingissä 
ajanvarauksella ja online-showroom -näkyvyys.

● Tuotelähetykset nettishowroomin tilausten 
perusteella.

● Mediakontaktointi ja osallistuminen 
kampanjakuukauden yhteistiedotteeseen.

● Osallistuminen pressipäivään lokakuussa 2022

     HINTA 3.000 € (norm. alk. 4.000 €)

PR-palvelu teemajaksolla

Hintoihin lisätään alv 24%. Hinnat eivät sisällä alihankintakuluja, kuten lähettipalvelu ja mahdollisia materiaalikuluja. 
Pressipäivän alihankintakulut jaetaan osallistuneiden brändien kesken (arvio 350 €/brändi). Alihankintakulut laskutetaan 
toteutuneen mukaan. Brändillä on oikeus maksimissaan 20 erilaisen tuotteen esittelyyn Sugar Showroomilla ja 
nettishowroomissa. Asiakas vastaa tuotteiden ja tuotetietojen, sekä kuvien toimituksesta Sugarille. 



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 300 €

OSALLISTUMINEN PRESSIPÄIVÄÄN

● Showroom esillepano ja palvelu 
Helsingissä 27.10.

● Tuotenäkyvyys pressikassissa sis. 
toimitus/lähettikulut

● Mediakontaktointi ja osallistuminen 
pressipäivän trendiraporttiin/ 
yhteistiedotteeseen

● Mahdollisuus puheenvuoroon 
tapahtumassa, tai nosto trendiraportin 
yhteydessä

     HINTA 1.600 €

Pressipäivä 27.10.



VAIKUTTAJATAPAHTUMA 
TITLE PARTNER

● Tapahtuman suunnittelu
● Media- ja vaikuttajayhteydet
● Kutsuprosessi/kutsuttavien kontaktointi
● Tapahtumatuotanto
● Tapahtumaohjelman suunnittelu
● Lokaatiovuokra ja hosting

     HINTA 1.500 €

Vaikuttajatapahtumat showroomilla

Tapahtuman toteutumisen ehtona on, että tapahtuman toteutumiseen vaadittavien kumppaneiden määrä (min. 3 eri 
brändiä) täyttyy. Hintoihin lisätään alv 24 %. Hinnat eivät sisällä alihankintakuluja, kuten kuljetus- ja catering-kuluja tai 
materiaalikuluja. Alihankintakulut laskutetaan toteutuneen mukaan. 

VAIKUTTAJATAPAHTUMA 
GOODIE BAG OSALLISTUMINEN

● Tuotesijoittelu tapahtuman goodie-bagissa
● Logonäkyvyys tapahtuman kutsuprosessissa ja 

kumppanimaininta tapahtumassa

     HINTA 500 €



VAIKUTTAJATAPAHTUMA

● Tapahtuman suunnittelu
● Media- ja vaikuttajayhteydet
● Kutsuprosessi/kutsuttavien kontaktointi
● Tapahtumatuotanto
● Tapahtumaohjelman suunnittelu
● Lokaatiovuokra 

     HINTA 2.800 €

Kaamos vaikuttajaretriitti

Tapahtuman toteutumisen ehtona on, että tapahtuman toteutumiseen vaadittavien kumppaneiden määrä (min. 
3 eri brändiä) täyttyy. Hintoihin lisätään alv 24 %. Hinnat eivät sisällä alihankintakuluja, kuten kuljetus- ja 
catering-kuluja tai materiaalikuluja. Alihankintakulut laskutetaan toteutuneen mukaan. 



JOULUKALENTERILUUKKU | 500 €

● Joulukalenteriluukun julkaisu Sugarin IG- stooreissa (3 kpl)
● Osallistuminen Sugar Universen joulukalenterijulkaisuun
● Kuvajulkaisu IG storyn kohokohdissa joulukuun ajan
● Suora swipe up- linkki storysta valitulle sivulle
● Mahdollisuus asiakasaktivointiin (esim. alekoodi) kalenteriluukussa 

Kuva instagram-feedissä joulukalenteriluukun julkaisupäivänä | HINTA 500 €

Joulukalenteriluukkuun sisältyvä tuotearvonta | HINTA 300 €

POW x Sugar joulukalenteri 

Luukut varataan nopeusjärjestyksessä. Oman paikan voi varata lähettämällä päivämäärätoiveen sisältävän 
sähköpostiviestin omalle yhteyshenkilölle tai osoitteeseen noora@sugarhelsinki.com. Varaus on sitova ja astuu 
voimaan saatuasi vahvistuksen siitä, että toivomasi luukku oli vielä vapaana. Mikäli toivomasi päivämäärä on 
varattu, ehdotamme lähintä vapaana olevaa päivämäärää.

Luukut julkaistaan Sugar Universessä, stooreissa ja kohokohdissa. Mainoksen sisältö on toimitettava Sugarille 
viimeistään viikkoa ennen luukun julkaisua. Jotta luukku on tehokas, valitse yksi tuote/tuoteryhmä, jota nostamme 
kalenteriin. 



TUOTELÄHETYS (max. 15 vastaanottajaa)

● Lähetysten suunnittelu
● Sopivien vastaanottajien taustoitus 
● Materiaalien koordinointi
● Vaikuttajien henkilökohtainen kontaktointi 

ennen lähetystä (tuotevalintojen 
koordinointi tarvittessa)

● Lähetysten koordinointi 

     HINTA 1.800 €

MEDIATIEDOTE

● Tiedotteen taustoitus, suunnittelu ja 
kirjoitus

● Tiedotteen taitto
● Medialistan laatiminen
● Tiedotteen jakelu kohdennetusti
● Tiedotteen läpimenon seuranta

     HINTA 1.600 €

PR-palvelut sopimuksen mukaan lisäksi (esim.):

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 toimituksesta Sugarille. 



Sugar Helsingin ylläpitämät kanavat 
tavoittavat vastuullisesta elämäntyylistä 
kiinnostuneet nuoret, aikuiset naiset.

SUGAR UNIVERSE MEDIA

Tavoittaa kuukaudessa n. 10 000 uniikkia lukijaa
Sivulatauksia kuukaudessa n. 8 000 – 13 500

@SUGARHELSINKI INSTAGRAM

Seuraajia n. 10 700 (kesäkuu 2022)
Instagram Stories -kattavuus n. 1 000 - 2 335



Tapahtumissamme mukana olevat mediat 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, Hiihto, 
Häät, Hyvä Terveys, Ilona, Iltalehti, Image, Juoksija, 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, Sport, 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

*Vaikuttajatapahtuman toteutumisen edellytyksenä on vähintään kolmen kumppaniyrityksen sitoutuminen tapahtumaan.



CONTACT

Noora Westerlund
noora@sugarhelsinki.com

050 351 2815

www.sugarhelsinki.com

Sweet pr for a 
sustainable 
lifestyle.

mailto:noora@sugarhelsinki.com
http://www.sugarhelsinki.com

