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YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET 
 

Yritykset voivat tehdä yhteistyötä BTCF:n kanssa 
- Ostamalla bannerimainoksen BTCF.fi-sivustolle 

- Ostamalla yritykselleen kirjoitusoikeuden foorumille 
- Tarjoamalla BTCF Ry:n jäsenille jäsenetuja 

 
BANNERI FOORUMILLE 

 
BTCF.fi/forum on yksi Suomen vilkkaimpia autoalan foorumeita. 

Sivustolla käy 45 000 uniikkia kävijää viikossa. Rekisteröityneitä 
käyttäjiä on n. 30 000. 

 
Bannerihinnat ovat:  Jäsenetuja tarjoavalle 

150e - 1kk   120e – 1kk 
450e - 3kk   360e – 3kk 

850e - 6kk   680e – 6kk 
1600e - 12kk   1280e – 12kk 

 

Hinta sisältää 468x60 pikseliä kokoisen alueen BTCF- 
nettisivujen yläreunassa. Mainos voi olla joko gif tai jpg. 

 
Jos olet kiinnostunut mainoksesta, ilmoittele tai lähetä aineistoa 

osoitteeseen yhteistyo@btcf.fi, ja laitamme bannerisi 
pyörimään. Voit myös ilmoittaa mille ajalle haluat mainoksesi, 

esim 15.6 - 15.7. Kyseinen ajanjakso ei siis tarvitse olla 
kalenterikuukausi. Ilmoitathan samalla, mihin nettiosoitteeseen 

haluat mainoksesta siirryttävän. 
 

Laskun bannerista lähettää rahastonhoitaja bannerin esiinlaiton 
jälkeen. 

 
Liitäthän bannerin mukana tulevaan s-postiin seuraavat tiedot: 

Yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, yhteyshenkilö + puhnumero. 
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YRITYSTUNNUS 

 
Yritys voi ostaa kirjoitusaikaa vuodeksi kerrallaan BTCF:n 

foorumille, keskustelualueen yritysosiooon. Kirjoitusoikeus on 
voimassa yhden vuoden eteenpäin maksun kirjaamisesta. 

Yritysosiossa voi yhdellä yrityksellä olla enintään viisi (5) aihetta, 
topicia, joita yritys saa muokata mielensä ja tarpeidensa 

mukaan. Topiciin eli aiheeseen saa lisätä uuden kirjoituksen, 
postauksen, kahden viikon välein. Uusi postaus, kirjoitus, 

luokitellaan aiheen nostamiseksi, ja liian aikaisin tehdyt 
kirjoitukset poistetaan keskustelualueen moderaattoreiden 

toimesta. 
 

Yrityksen kirjoitusoikeus keskustelualueen yritysosioon päättyy 
joko ostetun ajan päättyessä, tai yrityksen ilmoittamalla asiasta 

yritystunnuksia hoitavalle henkilölle. Liikaa maksettua 
kirjoitusoikeutta ei palauteta. Hallitus voi lopettaa 

yritystunnusten voimassaolon, jos yritys ei noudata 
keskustelualueen ohjeita tai toistuvasti ylittää sallittujen 

aiheiden määrän eikä huomautuksista huolimatta tee asialle 
muutosta. 

 
Yrityksellä on oikeus osallistua kerhon ratapäiville yhdellä (1) 

BMW, Mini tai Alpina merkkisellä autolla.  
 

Yritystunnusten hinta on 120 €/vuosi. Tunnuksia hoitaa BTCF:n 
jäsensihteeri. Tunnukset tulevat automaattisesti voimaan noin 

viikon kuluttua maksun vastaanottamisesta.  
 

 
JÄSENETUJEN TARJOAMINEN 

 
Bimmer Tuning Club of Finland Ry:llä on n. 1 200 jäsentä. 

Otamme mielellämme vastaan jäsenetuja, joita mainostamme 
ilmaiseksi foorumin Yritykset-osiossa sekä BTCF.fi-etusivulla 

Jäsenedut-linkin takana. Jäsenetujen tarjoajille myönnetään 
alennus bannerihinnoista. 

 
 

 

Yhteistyöterveisin 
 

Bimmer Tuning Club of Finland Ry 


