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Tanssiteatteri Kramppi
luo 25-vuotisen taipaleensa juhlistamiseksi
Jyväskylän ensimmäisen
koko vuoden kestävän festivaalin vuodelle 2021.

Sinut on kutsuttu mukaan!
Yhteistyöinfo

www.kramppi.fi

Tervetuloa yhteistyökumppaniksi

Olemme
yksi

Vuosi 2021 tulee olemaan Tanssiteatteri Krampin 25.
toimintavuosi ja neljännesvuosisataa juhlistetaan
Jyväskylän ensimmäisellä
koko vuoden kestävällä festivaalilla!

Edessäsi on ensimmäinen askel ehkä vuoden 2021
tärkeimmän yhteistyön eteen.
Tämä lista mahdollisuuksia on ojennettu yrityksille ja tahoille, jotka
olemme huolella valinneet sopiviksi katsomiemme toimijoiden
joukosta. Valinnat on tehty pitäen silmällä arvoja, toimintaa ja
jaettuja intressejä sekä mahdollisuuksiamme tuottaa
molemminpuolista lisäarvoa vuonna 2021.
Kutsumme yhteistyökumppaneita mukaan toteuttamaan unelmia
huikeassa taiteelle omistetussa tilassamme, Jyväskylän keskustassa,
kauppakeskus Forumissa.
Tutustu yhteistyösopimuksen peruspakettiin ja
tule toteuttamaan unelmia kanssamme!

Yst'ävyys

Yhteisöllisyys

Yhdenvertaisuus

www.kramppi.fi

Yhteisvastuu
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Peruspaketti
Peruspaketti tarjoaa jokaiselle
esilläoloa ja mukaan tempaavia
paikkoja olla yksi festivaalin kanssa.

Julistenäkyvyys
Julisteita jaetaan yhteensä 150 kappaletta ja niille on laskettu 75 000
impression tavoittavuus. Juliste päivitetään ajankohtaisen ohjelmiston
mukaiseksi neljä kertaa vuoden 2021 aikana. Levikki yltää keskusta-alueelta
muualle Keski-Suomen maakuntaan.
Julisteet tuovat sinut katukuvaan. Logosi näkyminen joka kulman takana
kasvattaa yrityksesi tunnettavuutta ja tukee jokaisen vuoden 2021 aikana
järjestämäsi kampanjan kattavuutta.
Tanssiteatteri Krampin rinnalla
vahvistat brändi-imagoasi tiedostavana toimijana ja arvovalintasi tukea
taidetta tulee huomion kiinnittävissä julisteissa selkeästi esille.

Verkostoitumisjuhlat

Kumppanit ovat tervetulleita
Bussines Meets Art

verkostoitumistapahtumaan

Tanssiteatteri
Kramppi
kutsuu
kaikki
taidefestivaalin
yhteistyötahot
yhteiseen,
rentoon juhlaan verkostoitumaan ja nauttimaan
taiteilijoiden luomasta illasta. Kutsu lähetetään
erikseen.
Tapahtumakutsun saa yli 50 yhteistyötahoa,
joiden asiakaskunnat ja mielenkiinnot risteävät
ratkaiselvilta osin. Juhlassa on mahdollisuus
näkyä ja erottua sekä kokea todellista
yhteisöllisyyttä.
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Logo verkkosivuille
Yhteistyötahot ovat meille arvokkaita, joten
haluamme teidän näkyvän sen mukaisesti; Kaikki yhteistyökumppanit saavat
logonsa esille uudistuneiden verkkosivujemme etusivulle. Logoon voidaan
liittää haluamanne linkki sivustollenne tai muuhun keskeiseen sisältöön.
Linkki on mahdollista päivittää vuoden aikana kaksi kertaa.

Logo käsiohjelmissa ja flyereissä
Juhlavuosi tuo yleisöille kuusi uutta näyttämöensi-iltaa, joiden esittely ja
tiedot
tarjoillaan
korkealaatuisissa
ja
visuaalisesti
inspiroivissa
käsiohjelmissa. Lisäksi esillä jo ennen ensi-iltaa on näytöksen mainoslehtisiä,
jotka tarttuvat helposti kulttuurinnälkäisten matkaan tarkoin valituilta
paikoilta. Muistin tueksi ja muistoksi mukaan otettavat printit toistavat
logoasi julkisilla paikoilla ja asiakkaidesi kodeissa ympäri vuoden. Lisäksi
tarjoamme printeistä kestävän, sähköisen version, joka säilyy rypistymättä
mobiilissa ja kotikoneella.
Festivaalivuoden aikana järjestetään myös juhlia ja oheistapahtumia, joiden
kaikkien Krampin järjestämien käsiohjelmissa ja flyereissa on automaattisesti
paikka peruspaketin haltijoiden logolle.

Brändinäkyvyys
Tanssiteatteri Krampilla on lähtemätön asema Keski-Suomalaisessa
taidekentässä. Kramppi on nyt brändätty juhlavuoteen painottaen erityisesti
tiettyjä arvoja, joiden takana seisomme. Liitämme yhteistyökumppaneiden
logot keskustelua herättävien somesisältöjen rinnalle, mikä viestii tuestanne,
merkittävästä yhteistyöstä sekä kertoo kuluttajalle jaetuista arvoistamme.
Sillä on merkitystä, missä ja kenen rinnalla näyt. Siksi olemme kutsuneet
mukaan vain sellaisia tahoja, joiden tekemiseen todella uskomme.
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Lisänäkyvyyttä ja sisältöjä voit
ostaa seuraavien sivujen mukaisesti:

Laajennettu logonäkyvyys
Maksimoi näkyvyytesi laajentamalla logosi näkymään peruspaketin
tarjoamien
paikkojen
lisäksi
myös
festivaalin
verkkoesitysja
tallennesalustalle, tiloissamme päivittäin avoinna olevassa näyttelyssä ja
harjoitustilassamme sekä kaikissa esitys- ja tapahtumalipuissa.
Jokainen ilmoittautuminen ja osallistuminen kaikissa festivaalin 200:ssa
tilaisuudessa edellyttää asiakkaalta lipun ostoa. Logot näkyvät sekä
mobiililipuissa että mahdollisissa printtilipuissa. Kaikki ensi-iltateokset
esitetään myös verkossa ja harjoitustilassamme harjoitellaan ympäri
vuoden, paitsi Krampin, myös kahden muun esittävän taiteen
yhteistyökumppanimme toimesta! Lisäksi kutsumme yleisöä tiloihimme
katsomaan vaihtuvaa näyttelyä, jossa vain logonäkyvyytensä laajentaneiden
paikka pysyy.
Alustoina Vimeo-pohjainen verkkoesityssivusto, verkkokaupastamme
kaikkiin esityksiin hankittava lippu sekä Krampin uudet tilat kauppakeskus
Forumissa, Jyväskylän ydinkeskustassa.
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Etusi asiakkaille, sponsoreille ja kulttuuriystäville
Ostovoimaisen yleisömme huomio kiinnitetään kiinnostavilla eduilla.
Avaamme mahdollisuuden kertoa kampanjoista ja tuotelanseerauksista
sekä tarjota muita etuja festivaalin osallistujille, sponsoreille ja
kulttuuriystävillemme.
Krampin
viestintä
ja
markkinointi
toimii
äänitorvenasi. Tällä ammennat lisää liikennettä liikkeeseesi tai sivustollesi
valmiista yleisöstä!
Ennakkoon Krampille tiedottamasi edut ilmoitetaan kuukausittain Krampin
tiedotteessa sekä nettisivuillamme ja some-kanavissa.
Alustoina tomivat siis verkkosivut, kk-tiedote, Facebook, Instagram

Kanavienmme aktivointi sosiaalisessa mediassa
aloitti yleisön huikean aktivoitumisen!

Facebook & Instagram:
@tanssiteatterikramppi
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Somemerkintä, tägäys
Keskustelutamme yleisöämme juhlavuoden aikana aktiivisesti. Jokaista ensi-iltaa
kohden rakennetaan aktiivisella reagoinnilla kaksi syväluotaavampaa
keskustelua, joilla pyritään vaikuttamaan asenteisiin, ottamaan kantaa tai
pohtimaan merkityksiä yhteiskunnassa ja taiteen eri konteksteissa. Tägäys
varmistaa pääsysi mukaan niihin keskusteluihin, joiden yhteydessä haluat
päästä näkymään, ottamaan kantaa tai osoittamaan tukesi muuten. Tämä on
nopein tapa saada tieto merkittäviksi kokemistasi sisällöistä somessa; Näin
pääset nopeimmin reagoimaan, olemaan mukana keskustelussa ja
rakentamassa yleisösuhdetta! Valitse teemat, joiden ympärillä halaut näkyä, ja
markkinointitiimimme merkitsee profiilisi teeman mukaisiin sisältöihimme.
Teemat nousevat juhlavuoden teosten sisällöistä ja aiheista, joissa mukana on
muunmuassa yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, ystävyys, kehopositiivisuus, mitä
taide saa olla, luovuus, millaisia kehoja lavalla nähdään, rohkeus, kestävyys ja
unelmat. Teokset ovat hyvin erilaisia, mutta jakavat joiltain osin samoja
teemoja. Tuo rohkeasti esiin, millaisista asioita sinä haluaisit päästä puhumaan,
sillä teosten yhteyteen mahtuu monenlaisia keskusteluita.
Tiedämme, että haluat päästä keskustelemaan yleisösi kanssa. Tämä on kevyt
tapa olla mukana ja osallisena sekä tilaisuus päästä puhumaan asiakkaillesi
suoraa sillä tavalla ja äänellä kun todellisuudessa haluat.
Alustoina Faccebook ja Instagram.
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Someyhteistyö
Vaikuta siellä, missä yleisösi ovat! Somessa voidaan tavoittaa nopeasti iso
joukko ihmisiä, ja jaettu asiakaskuntamme takaa sen, että viesti yrityksestäsi
löytää yleisönsä tai saavuttaa tavoitellun uuden asiakasryhmän. Samalla saat
laadukasta sisältöä omiin kanaviisi ja arvokkaan, kolmannen osapuolen
suosittelun, mikä tutkimusten mukaan koetaan nykyään luotettavampana ja
vaikuttavampana mittarina valintatilanteissa kuin yksikään mainos!
Yhteistyön näkökulma ja tavoitteet mietitään yhdessä ennakkoon tarkasti
vaikuttavan yhteistyön aikaansaamiseksi. Julkaisuajankohta valitaan vuosikellosi
kannalta otollisimpaan hetkeen ja merkitsemme sinut julkaisuun
automaattisesti mukaan. Voit valita mukaan myös yrityksesi käyttämiä
tunnisteita/hashtageja.
Sinä valitset kanavan, me kerromme yhteistyöstämme haluamastasi
näkökulmasta, esittelemme uutta tuotettasi tai tuomme yrityksestäsi esille sen,
minkä sanoittamiselle olet etsinyt paikkaa.
Alustoina Faccebook ja Instagram.
Somejulkaisu yhteistyössä sisältää (myös työvaiheet):
Asiakasyhteydet, seuranta ja raportointi.
Sisällönsuunnittelu ja ”aivotyö”.
Tuotteen / palvelun testaus, haastattelukysymyksen esittäminen ja käsittely
tai muu perehtyminen aiheeseen.
Valokuvan valmistelu ja kuvaus.
Kuvien käsittely.
Kuvatekstin kirjoittaminen.
Sisällön syöttäminen alustalle.
Keskimäärin yksittäisen someyhteistyön toteutukseen kokonaisuudessaan
menee puolikas työpäivä.
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Blogiyhteistyö
Paras mahdollisuutesi kertoa yrityksestäsi juuri sitä narratiivia, josta haluat olla
tunnettu! Mahdollisuudet toteutustapaan ovat lähes rajattomat ja usko pois,
olemme avoimia kaikille ehdotuksillesi yhteistyön muodosta. Blogi formaattina
mahdollistaa monisanaisen kerronnan, tekstin sekaan upotetut ulkopuoliset
linkit, sekä tekstin, kuvan ja videon yhdistämisen samaan julkaisuun!
Blogi mahdollistaa somea monisanaisemman kerronnan, joten asiassa
päästään syvemmälle ja voidaan laajemmin tarinallistaa, tunteistaa ja avata
taustoja. Kertoessasi yhteistyöstä eteenpäin, saat laadukasta sisältöä omiin
kanaviisi ja arvokkaan, kolmannen osapuolen suosittelun, mikä tutkimusten
mukaan koetaan nykyään luotettavampana ja vaikuttavampana mittarina
valintatilanteissa kuin yksikään mainos!
Yhteistyön näkökulma ja tavoitteet mietitään tarkasti yhdessä ennakkoon,
vaikuttavan
yhteistyön
aikaansaamiseksi.
Julkaisuviikko
sovitaan
herkullisimpaan väliin vuodelle 2021. Muista, että blogitekstin elinkaari on pitkä,
joten julkaisu brändää sinua vielä tulevaisuudessakin.
Blogijulkaisu yhteistyössä sisältää (myös työvaiheet):
Asiakasyhteydet, seuranta ja raportointi.
Sisällönsuunnittelu ja ”aivotyö”.
Tuotteen / palvelun testaus, haastattelu tai muu perehtyminen aiheeseen.•
Valokuvien valmistelu ja kuvaus.
Kuvien käsittely.
Artikkelin kirjoittaminen.
Sisällön syöttäminen blogi-alustalle ja tekstin muotoilut.
Hakukoneoptimointi.
Somepostausten suunnittelu ja toteutus.
Keskimäärin yhden yhteistyön toteutukseen menee 1-2 työpäivää.
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Mainoskatko
Somen ulkopuolinen 14 000 hengen yleisö kännykkävideolla!
Yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus näyttää kasvot yrityksensä takana ja
tulla kutsumaan yleisöä luokseen jokaisen live- ja verkkoesityksen yhteydessä.
Onnittele
25-vuotiasta
Tanssiteatteri
Kramppia
omannäköiselläsi
videotervehdyksellä ja puhu suoraa unelma-asiakkaallesi!
Mainoskatko on kevyesti tuotettu, kymmenen sekunnin mittainen inhimillinen
syntymäpäiväonnittelu Krampille, minkä voi tuottaa kevyesti tai villimmin - sinä
päätät.
Raamit Krampilta:
Sponsorin tuottama video
Kesto: 10 sekuntia
Kuvataan (kännykän) kamera vaakatasossa (horisontaali asettelu)
Esitetään jokaisen live- ja verkkoesityksen yhteydessä, alustoina Vimeopohjainen verkkoesitysalusta sekä live-esitykset
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Mukanamme medioissa
Mahdollisuutesi näkyä aina siellä, missä Tanssiteatteri Kramppikin.
Mainitsemme tai näytämme teidät aina pääyhteistyökumppanina, kun
Kramppia haastatellaan julkiseen mediaan, kuten lehdistöön tai radioon.
Mediahaastatteluita tullaan antamaan sekä koko Yhtä juhlaa! -taidefestivaalin
että ensi-iltojen osalta.
Medioiden oman näkyvyyden lisäksi jaamme julkiset esiintymisemme omissa
profiileissamme ja verkkosivuillamme. Kaikki medioissa esillä olevat jäsenemme
ohjeistetaan kutakin esiintymistä varten ajankohtaisin tiedoin.
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Tuotekuva
Ainutlaatuinen mahdollisuus saada yhteistyö sekä ammattilaisen ottama
tuotekuva samassa - ja todelliseen kaverihintaan.
Tuotekuvamahdollisuus tarkoittaa studiossa tai miljöössä, Krampin taiteilijoiden
ja mediatuottajien kanssa tuotettua valokuvaussessiota, jonka tuotos jää
käyttöösi. Sallinette toistaa: Kuvan täydet käyttöoikeudet jäävät teille itsellenne.
Kuvat pääsevät esille myös verkkosivustollamme olevaan blogiin sekä kaikkiin
Krampin kanaviin sosiaalisessa mediassa.
Studiossa voidaan rakentaa kuva, jossa tuotteen ilme ja luonne nousevat esiin.
Valintasi mukaan, voit saada kuvan, joka esittelee tuotteen käyttötarkoitusta tai
tunnetta, jota siitä halutaan välittää. Studiossa voidaan työstää myös valkoisella
taustalla otettavia katalogikuvia, jotka soveltuvat erinomaisesti mm.
verkkokauppaan.
Miljöössä tuote voidaan kuvata luonnollisessa ympäristössään, käytössä tai
esillä. Kuva voi olla siis käyttötilanteesta tai asetelma. Esimerkiksi veitset
käytössä ruuanlaittotilanteessa tai ainesten viereen aseteltuna. Miljöökuvat,
aivan kuten studiokuvatkin, valaistaan tilanteen vaatimalla tavalla.
Työ hinnoitellaan tuntiperusteisesti, 120 e/h.
Esimerkiksi tunti kuvausta ja tunti kuvankäsittelyä tekee 240 e.
Tunnin kuvaukseen mahtuu esimerkiksi katalogikuva kolmesta tuotteesta.
Viisi katalogikuvaa yhdestä pienemmästä tuotteesta, eri kuvakulmista. Tai
yhden rakennetun ja stailatun studio- tai miljöökuvan.
Tarpeesta riippuen sovitaan ennakkoon puolen tunnin suunnittelupalaveri
60 e.
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Tuotevideo
Mikäli olet haaveillut tuotevideon toteuttamisesta, nyt on hetkesi toteuttaa se.
Ainutlaatuinen mahdollisuus saada yhteistyö sekä ammattilaisen tekemä
tuotevideo samalla kertaa - ihan älyttömään kaverihintaan!
Krampin taiteilijoiden ja mediatuottajien kanssa tuotettu yritys- tai tuotevideo,
jonka täydet käyttöoikeudet jäävät yhteistyökumppanille itselleen. Video pääsee
esille myös kaikkiin Krampin kanaviin somessa sekä verkkosivuillamme olevaan
blogiin.
Tuotevideo voidaan toteuttaa studiossa tai miljöössä:
Studiossa voidaan rakentaa video, jossa tuotteen ilme ja luonne nousevat esiin.
Video voi halutessanne esitellä tuotteen käyttötarkoitusta tai tunnetta, jota siitä
halutaan viestiä.
Miljöössä tuote voidaan kuvata luonnollisessa ympäristössään. Käytössä tai
viestien tunnelmaa. Esimerkiksi kirves halon hakkuussa tai kirves nojallaan
halkopinoa vasten ja taustalla saunan lämmityspuuhat.
Työ hinnoitellaan tuntiperusteisesti, 120€/h. Esimerkkinä tunti kuvausta ja
kolme tuntia videon jälkikäsittelyä, 480€. Lisäksi suunnittelupalaveri etukäteen
60 € per alkava puolituntia.
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Ohjelmaa tapahtumaanne
Onko ensivuodelle tulossa tapahtuma, johon kaipaat erityistä ohjelmistoa?
Räätälöimme yhteistyökumppaneillemme ohjelmatarjouksen, johon ei tällä
hetkellä muualla voi törmätä!
Tanssiteatteri Kramppi saapuu yrityksenne tilaisuuteen 15 minuutin keikalle
ohjelmistollaan, jonka esitykset ovat käynnissä haluamananne ajankohtana.
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Kerro, millä keinoin voimme olla avuksesi ja
tule mukaan toteuttamaan ikimuistoista juhlaa!
Kaikkiin kysymyksiisi
saat vastauksen myynnistämme vastaavilta,
mukavilta tyypeiltä:

Business Meets Art -koordinaattori

Aino Kilpeläinen

044 318 0110
kumppanit@kramppi.fi

Business Meets Art -koordinaattori

Emilia Laitinen

044 318 0110
kumppanit@kramppi.fi
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Design, tekstit ja kooste:

Kaisu Tomperi

kaisuteeart@gmail.com
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