Worldcon 75 mediakortti
Worldcon 75 -tieteis- ja fantasiakirjallisuustapahtuma järjestetään Helsingin
Messukeskuksessa 9.–13.8.2017. World Science Fiction Convention eli Worldcon on tieteisja fantasiakirjallisuuden harrastajien merkittävin vuosittainen kohtaaminen. Vuodesta 1939
lähtien järjestetty tapahtuma kerää vuosittain 3000–10 000 kävijää. Helsinkiin odotamme
4000-5000 kävijää, joista iso osa tulee Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta, loput pääosin eri
Euroopan maista, Australiasta ja Japanista. Sisäänpääsyn on hankkinut jo yli 4000 scififania
ympäri maailmaa. Suomalaisia joukossa on tällä hetkellä yli 1100.
Harrastajien lisäksi Worldconissa käy paljon ammattilaisia: kirjailijoita, kustantajia,
agentteja, toimittajia ja kriitikkoja. Odotamme paikalle kunniavieraidemme lisäksi yli 100
alan ammattikirjailijaa.
Tapahtuman pääkieli on englanti, mutta ohjelmaa on myös suomeksi ja ruotsiksi.
Lisätietoja tapahtumasta www.worldcon.fi
Worldconin osallistujat saavat joukon julkaisuja, joista suurin osa jaetaan painettuina kaikille
sisäänpääsyn yhteydessä; muutamat ilmestyvät myös tai vain sähköisinä. Worldconin
julkaisut ovat yrityksellenne loistava tilaisuus viestiä kansainväliselle ja suomalaiselle
ihmisjoukolle, joka on kiinnostunut kirjallisuudesta, tieteestä ja kulttuurista. Mainos
Worldconin julkaisussa kertoo myös, että olette kiinnostunut tieteisfiktion harrastajien
omaehtoisesta fanikulttuurista – ehkä jopa osa sitä.
Souvenir Book
Souvenir Book on A4-kokoinen, 150–200-sivuinen nelivärijulkaisu, joka jaetaan jokaiselle
tapahtuman osallistujalle. Sen painos tulee olemaan noin 5000 kappaletta. Souvenir Book
sisältää kunniavieraiden viralliset esittelyt, artikkeleita suomalaisesta tieteis- ja
fantasiakirjallisuudesta ja tietoa Hugo-palkinnoista sekä Worldconien historiasta. Julkaisu on
loistava markkinointimahdollisuus, sillä ihmiset säilyttävät nämä julkaisut muistoina
tapahtumasta.
Souvenir Bookin mainoshinnat yrityksille
1/1 sivu 1100 €
1/2 sivu 700 €
1/4 sivu 400 €
1/8 sivu 200 €
Myös muita kokoja voi tiedustella, samoin etu- ja takasisäkansien hintaa.
Souvenir Bookin myynnin deadline on 26.6. Tämän jälkeen tarvitsemme materiaalin
nopeasti.
Progress Report 5
Worldcon 75 on julkaissut neljä Progress Reportia, joissa kerrottiin tapahtuman
valmisteluiden etenemisestä, Suomesta ja suomalaisesta tieteis- ja fantasiakirjallisuuden
harrastamisesta. Vanhemmat Progress Reportit ovat luettavissa nettisivuillamme osoitteessa
www.worldcon.fi/publications.
Ennen tapahtumaa julkaisemme vielä yhden Progress Reportin. Progress Report 5 ilmestyy
vain sähköisenä ja sisältää käytännöllistä tietoa etenkin ulkomailta tuleville Worldconin
kävijöille.

Progress Reportin mainoshinnat yrityksille ovat seuraavat:
1/1 sivu 400 €
1/2 sivu 200 €
1/4 sivu 150 €
Kakkossivu 600 €
Progress Report 5 ilmestyy 15.6.. Sen materiaalin deadline on 7.6.
Muut julkaisut
Myös seuraavat julkaisut jaetaan jokaiselle 4000–5000 jäsenelle:
Programme Book
Taskukokoinen, kierreselkäinen julkaisu, joka sisältää tapahtuman ohjelman.
Mainospaikkana Programme Book on merkittävä, sillä se on kävijöillä mukana koko viiden
päivän ajan. Monet myös säästävät ohjelmakirjan tapahtuman jälkeen.
Mainostilan on hinta neuvoteltavissa. Takakannen hinnasta voi esittää tarjouksen.
Restaurant Guide
Restaurant Guide esittelee ja arvioi yli 100 Helsingin ravintolaa ja baaria. Julkaisu on A5kokoinen ja nelivärinen. Julkaisu jaetaan jokaiselle Worldconin osallistujalle sisäänpääsyn
yhteydessä. Julkaisusta tehdään myös sähköinen versio.
Mainoshinnat:
1/1 sivu 400€
1/2 sivu 200€
1/4 sivu 100€
Mainosmateriaalin deadline on 26.6.
Giants at the End of the World – A Showcase of Finnish Weird -antologia
(toim. Johanna Sinisalo ja Toni Jerrman)
Worldcon julkaisee antologian, joka sisältää englanniksi käännettyjä suomalaisia tieteis- ja
fantasianovelleja. Mukana ovat käytännöllisesti katsoen kaikki tämän hetken ulkomailla
tunnetut suomalaiset spekulatiivisen fiktion taitajat sekä joukko tuoreita nimiä. Useammalta
tunnetulta kirjoittajalta on mukana novelli, joka julkaistaan tässä ensi kertaa. Antologia
jaetaan jokaiselle Worldconin osallistujalle sisäänpääsyn yhteydessä. Antologian lopussa on
rajattu määrä mainoksille tarkoitettuja sivuja. Mainoshinnat ovat seuraavat:
1/1 sivu 600 €
1/2 sivu 300 €
Takasisäkansi 1500 €
Takakanteen voimme myydä mainoksen, joka peittää enintään 50% kannen pinta-alasta.
Tilan myymme sponsorihintaan, jonka lähtökohtana on julkaisun painokulut. Voitte tehdä
myös tarjouksen.
Mainosmateriaalin deadline on 26.6.

Muu yhteistyö
Olemme avoimia erilaisille yhteistyöehdotuksille, jotka sopivat tapahtumamme luonteeseen.

Varaukset ja lisätiedot: advertising@worldcon.fi
Voit ottaa yhteyttä myös suoraan myyjiimme:
Pam Burr (englanti)
pam.burr@worldcon.fi
Harri Miekka (suomi)
harri.miekka@worldcon.fi
Vesa Sisättö (suomi/englanti)
vesa.sisatto@worldcon.fi
p. 050 534 7747

