
täytyy olla materiaalin tarjoajalla. Mainostaja on vastuussa 
mainonnan sisällöstä. Mainoksissa on noudatettava lakeja, 
asetuksia, mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä sekä ku-
luttaja-asiamiehen ja muiden viranomaisten määräyksiä.

AIKATAULUT JA AINEISTON TOIMITUS
Mainostilavaraukset: 1.4.2021 mennessä.
Aineiston toimitus: 29.4.2021 mennessä sähköpostitse anton.
vaisman@fingo.fi. Mainosmateriaalin mukaan tulee liittää 
mainoksen tuottajan nimi, lähettäjän nimi, sähköpostiosoite 
ja puhelinnumero. Isokokoisen materiaalin voi toimittaa säh-
köisen linkin, esimerkiksi Dropboxin tai WeTransferin, kautta.
Peruutusehdot: Varattu ja sähköpostitse vahvistettu mainos-
paikka on oikeus peruuttaa 15.3.2021 saakka kuluitta. Mikäli 
mainospaikka perutaan tämän jälkeen, laskutetaan 50 % vah-
vistetusta myyntihinnasta.

Lisätiedot
Nelli Korpi
Viestintä- ja varainhankintapäällikkö
nelli.korpi@fingo.fi 
+358 50 317 6698

Osoitetiedot
Maailma kylässä -festivaali / Fingo 
Elimäenkatu 25–27 
00510 Helsinki 
maailmakylassa.fi 

MAINOSPAKETIT
Toistot
Materiaali näytetään virtuaalifestivaalin mainostuubissa 
musiikkilavan ja puhelavan ohjelmien välissä. Lisäksi mai-
nostuubin voi katsoa festivaalin verkkosivuilla. Festivaalita-
pahtuma on avoinna 29.–30.5.2021 la klo 11–21 ja su klo 11–19. 
Mainostuubi on katsottavissa festivaalin verkkosivuilla vähin-
tään viikon ennen festivaalia ja viikon sen jälkeen. Yksittäinen 
mainos näytetään ohjelmien välissä vähintään 48 kertaa. 

Hinnat
20 sekunnin mainos x 48 toistoa 2 400 €
10 sekunnin mainos x 48 toistoa 1 600 €

AINEISTOVAATIMUKSET
Videomainoksen aineostomuodot
Tiedostomuoto: mp4 tai mov / h.264
Tiedostokoko: 500mb – 1,24Gb
Kuvakoko: 1920x1080
Aineiston tulee olla äänetöntä.
Tiedostomuodot still-kuville
Kuvakoko: 1920x1080
Tallennusmuoto: jpeg, png
RGB-värijärjestelmä

ESITYSOIKEUDET JA VASTUUVAPAUS
Mainostaja vastaa aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien 
sekä tarvittavien tekijän-, patentti- ja muiden suojaoikeuk-
sien hankkimisesta. Fingo pidättää itsellään oikeuden ilman 
korvausvelvollisuutta mainosten esitysaikojen siirtämiseen 
tai kampanjan keskeyttämiseen, mikäli erityiset syyt sitä vaa-
tivat. Fingo irtisanoo vastuun kolmannen osapuolen tekijän-
oikeusvaatimuksista ja ensisijaisista käyttöoikeuksista, nämä 

Virtuaalifestivaalin videomainosten mediakortti 2021

Tapahtuman järjestää:

Tavoita tuhannet kulttuurista, ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneet virtuaalisella Maailma kylässä -festivaa-
lilla. Virtuaalifestivaalin videomainoksia esitetään mainostuubissa musiikkilavan ja puhelavan ohjelmien välissä. Lisäksi mai-
nostuubin voi katsoa festivaalin verkkosivuilla.

Aiemmin myynnissä ollut festivaalialueen screenimainostila on vaihtunut virtuaalifestivaalin videomainokseksi. Screenimainok-
sen varanneet saavat aiempaan varaukseensa vastaavan videomainostilan. Hinnat ja toistomäärät pysyvät samana. Aineistovaa-
timuksissa on hieman muutoksia. Videomainos voi olla myös still-kuva. Mainokset esitetään äänettömänä, mutta ne voi esimer-
kiksi tekstittää. Hinnat koskevat valmiiksi tuotettua mainosaineistoa. Näytteilleasettajat saavat 40 % alennuksen mainostiloista.


