
  

 
 

BIMMERPARTY 25.-26.7.2014 YHTEISTYÖTARJOUS  

Haluatko tavoittaa autoharrastajat silloin, kun autot ovat kuumin puheenaihe? 

Bimmer Tuning Club of Finland Ry (BTCF) järjestää 25.-26.7.2014 Kalajoen lentokentällä jo 13. 
Bimmerpartyt. Bimmerparty on Pohjoismaiden suurin automerkkikohtainen tapahtuma. Kokoontumisajon 
lisäksi Bimmerpartyilla mm. ajetaan varttimailia kelloa vastaan, poltetaan kumia burniskisassa ja juhlitaan 
pitkälle yöhön livemusiikin tahtiin. Lisäksi vuoden 2014 jokaisesta kävijästä BTCF Ry lahjoittaa 2€ uudelle 
lastensairaalalle (lisätietoa http://uusilastensairaala2017.fi), joten myös yhteistyökumppanit saavat 
positiivista julkisuutta tapahtuman ja sen mainonnan yhteydessä! 

Tapahtuma on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2013 kenttä täyttyi yli 4300 kävijästä ja noin 1350 
BMW:stä.  

Jos siis haluat tavoittaa autoharrastajat juuri silloin, kun autot ovat elämän keskiössä, tule mukaan 
Bimmerpartyille. Tapahtumassa harrastajat tutustuvat yrityksesi tuotteisiin ja palveluihin ajan kanssa, 
parhaassa mahdollisessa ympäristössä. Yhteistyökumppanit muistetaan jo tapahtuman 
ennakkomainonnasta sekä mainonnassa paikan päällä, joten yhteistyökumppanuus ei edellytä 
tapahtumaan osallistumista. Toimi nopeasti ja näyt jo pääsiäisen American Car Show’ssa Helsingissä BTCF:n 
osastolla! 

Pääyhteistyöpaketti (1000€) sisältää: 

 Yrityksen logo Bimmerpartyjen mainosjulisteeseen, joka on näkyvästi esillä myös American Car 
Show’ssa BTCF:n osastolla sekä ladattavissa tapahtuman Internet-sivulla. A3-kokoisten mainosten 
painosmäärä 200kpl, jotka jaetaan ympäri Suomea. 

 Yrityksen logo autoihin liimattaviin mainostarroihin. Bimmerparty-tarrojen painosmäärä 400kpl, 
jaetaan ympäri Suomea. 

 Yrityksen logo Bimmerpartyjen käsiohjelmaan sekä isoon banderolliin tapahtuma-alueella 
(pääyhteistyökumppaneiden logot kummassakin perusyhteistyökumppaneiden logoja isommalla). 

 Nettibanneripaikka Bimmerparty-sivustolla. 
 Pe-la pääsyliput 4 henkilölle. 
 Myyntipaikka 8 x 4m (+ 1-2 autoa teltan eteen), sisältäen sähkön.  

 
Perusyhteistyöpaketti (150€) sisältää: 

 Yrityksen logo Bimmerpartyjen käsiohjelmaan sekä isoon banderolliin tapahtuma-alueella. 
 Nettibanneripaikka Bimmerparty-sivustolla. 
 Pe-la pääsyliput 2 henkilölle. 

 Perusyhteistyöpakettiin lisähinnasta myyntipaikka (100€) 4 x 4m (+ 1 auto teltan eteen), sisältäen 
sähkön. Paikkoja voi tarvittaessa ostaa useampia. 

 
Bimmerpartyjen yhteistyökumppanit voivat ostaa myös mainosbanneripaikan BTCF-foorumilla 
(www.btcf.fi) yhteistyökumppanihintaan 120 €/kk. Sivustolla on 45 000 uniikkia kävijää viikossa sekä 5,2 
miljoonaa sivulatausta kuukaudessa. 

Lisätietoa tapahtumasta löydät www.bimmerparty.fi 
Jos kiinnostuit yhteistyöstä kanssamme, ota yhteyttä yhteistyo@btcf.fi 

Yhteistyöterveisin, 
Bimmer Tuning Club of Finland Ry:n hallitus 


