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Heinäkuun jälkeen?
A) Kaivetaan ulsterit ullakolta
B) Nautiskellaan Tapiolassa

eurooppalaisista kesäilloista

Joillekin elokuu on kesän parasta aikaa.

Espoo Cinén
20-vuotisjuhlafestivaali
21.–30.8.2009

E

spoo Ciné järjestetään Tapiolassa elokuun
pimenevinä iltoina nyt kahdettakymmenettä kertaa.
Elokuvafestivaalin ohjelmistossa esitetään vuosittain
noin sata elokuvaa – tänä vuonna luvassa on vielä enemmän
johtuen kymmenpäiväisestä, kaksi viikonloppua sisältävästä
20-vuotisjuhlafestivaalistamme. Pidempi festivaali luonnollisesti
mahdollistaa myös suosituimpien elokuvien uusintaesitykset.
Espoo Cinén pääpaino on uusissa eurooppalaisissa
laatuelokuvissa. Ohjelmisto kootaan sekä omista
maahantuonneistamme, joita ei muutoin Suomessa
esitettäisi että myöhemmin levitykseen tulevista ulkomaisten
ja kotimaisten huippuelokuvien ennakkoensi-illoista.
Festivaalikeskus on Tapiolassa Espoon kulttuurikeskuksessa,
jossa käytössämme on kaksi salia. Juhlavuoden kunniaksi
Espoo Ciné laajenee myös Leppävaaran uuteen Bio Rex Sello
-elokuvateatteriin ja Helsinkiin Andorra Kulttuurikompleksiin.
Elokuvat esitetään Espoo Cinéssä eri esityssarjoissa, esimerkkeinä espanjalainen kestosuosikkimme El mundo español,
queer-henkinen Pink Zone ja kauhun ystävien Midnight Madness.
Yksi viime vuoden sarjauutuuksista oli Pohjoismaihin keskittyvä
Rakkaat naapurit -sarja; tänä vuonna mukaan on tulossa myös

hienoa, uutta ranskalaista elokuvaa sekä 20-vuotisjuhlan
merkeissä sarja, joka esittelee festivaalin kaikkien aikojen
suosikkiohjaajien tuotantoa. Espoo Cinéssä on vuosittain myös
maamme ainoa pitkien elokuvien kilpailu, Méliès d’Argent, jossa
valitaan Suomen edustajat Euroopan parhaan fantasiaelokuvien
mittelöihin.

Luvassa ennätysyleisö
Vuosittain Espoo Ciné on kerännyt kuusipäiväisenäkin noin 23 000
kävijää – vuonna 2008 kävijöitä oli 23 083 – ja kymmenpäiväisen
juhlafestivaalimme myötä tulemme varmasti keräämään
ennätysyleisön. Valtaosa yleisöstä on Suur-Helsingin alueelta,
pääosin Helsingistä (viime vuonna lähes 50 %) ja Espoosta (45 %).
Kävijöistämme noin 60 % on naisia.
Elokuvan ystävät edustavat laajasti eri ikäryhmiä: suurimmat
ikäluokat ovat 25–34-vuotiaat (noin 37 %), 35–44-vuotiaat
(noin 20 %) sekä 45–54-vuotiaat (14 %). Merkittävä kävijäryhmä
on myös koululaisnäytöksiimme osallistuvat lapset ja nuoret.

Espoo Cinén
yhteistyökumppaneilla on
lukuisia mahdollisuuksia
monipuoliseen,
kattavaan näkyvyyteen
festivaalimme
yhteydessä

Mainosnäkyvyys ohjelmakirjassa
neliväripainatus, suomen- ja englanninkielinen,
min. 224 sivua + kannet. Painos 3 000 kpl. Ohjelmakirjaa
myydään erillisenä 3,50 € hintaan; lisäksi kirja annetaan
tiedotusvälineiden edustajille, yhteistyökumppaneille ja
sidosryhmille (n. 1 000 kpl). Katso erillinen ohjelmakirjan
mediakortti seuraavalta sivulta.
Mainosnäkyvyys elokuvalippujen kääntöpuolella
painos n. 30 000 kpl.
Trailerinäkyvyys elokuvien esityssaleissa näytösten
yhteydessä (formaatit 35 mm, Digibeta, Beta SP).
Näkyvyys festivaalikeskuksessa
ständit, banderollit, trailerinäkyvyys aulamonitorissa.
Näkyvyys Kulttuuriaukion Ciné Teltassa
banderollit, trailerinäkyvyys teltan kotiteatterissa.
Bannerinäkyvyys festivaalin verkkosivuilla.
Mainosnäkyvyys verkkolippukaupan
varausvahvistuksessa.

Näkyvyys Espoo Ciné -festivaalilla
räätälöidään asiakkaan tarpeiden
mukaan hyödyntäen eri mainospaikkoja.
Näkyvyyspaketin hinta neuvotellaan
tapauskohtaisesti.

Tiedustelut ja varaukset
Hannele Pellinen (hannele.pellinen@espoocine.fi)
Johanna Honkola (johanna.honkola@espoocine.fi)
puhelin: (09) 466 530 tai (09) 466 599
PL 95 (Tapiolan keskustorni, 2 krs.)
02101 Espoo
www.espoocine.fi

Mainosnäkyvyys ohjelmakartassa
painos n. 20 000 kpl.
Mainosnäkyvyys esitteessä
painos n. 15 000 kpl.
Mainosnäkyvyys festivaalikassissa
painos n. 1 500 kpl.
Logonäkyvyys julisteessa
painos n. 1 200 kpl.
Logonäkyvyys TV-mainoksessa
Nelosella elokuun aikana.

Ohjelmakirja

Tiedostomuodoista
Painokelpoinen PDF- tai InDesign-, EPS-, TIFF- tai JPG-tiedosto
Fontit konvertoituna tai sisällytettynä tiedostoon
Kuvat ja värit CMYK-muodossa
Resoluutio vähintään 300 dpi
Ilmoitusaineiston mahdollisesta muokkauksesta tai korjauksesta
veloitetaan 60 € + alv / tunti. Aineisto-ohjeita saa tarvittaessa
Antti Kangassalolta, p. 040-544 2636.

Julkaisija: Espoon elokuvajuhlat ry.
Painos: 3 000 kpl
Jakelu: ilmainen/3,50 € kpl
Koko: liimasidottu 210 mm x 210 mm
Sivumäärä: vähintään 224 sivua + kannet
Väri: neliväripainatus
Kieli: suomi ja englanti

Ilmoituskoot
Liimasidonnan vuoksi suosittelemme sidontavaraksi
15 mm marginaalia tekstille.

Ilmoitushinnat
takakansi
sisäkansi 		

2 400
2 100

sisäsivut/nelivärinen:
• koko sivu
1 400
• ½-sivu 		
750
• ¼-sivu 		
400
• aukeama
2 400
sisäsivut/mustavalkoinen:
• koko sivu
1 100
• ½-sivu 		
700
• ¼-sivu 		
350
• aukeama
2 100

koko sivu 210 x 210 mm
+ leikkausvarat 5 mm

1/2-sivu pysty 105 x 210 mm
+ leikkausvarat 5 mm

1/2-sivu vaaka 210 x 105 mm
+ leikkausvarat 5 mm

1/4-sivu 105 x 105 mm
+ leikkausvarat 5 mm

Aineiston toimitus
aineisto@espoocine.fi

Tiedustelut ja varaukset
Hannele Pellinen (hannele.pellinen@espoocine.fi)
Johanna Honkola (johanna.honkola@espoocine.fi)
puhelin: (09) 466 530 tai (09) 466 599
PL 95 (Tapiolan keskustorni, 2 krs.), 02101 Espoo
www.espoocine.fi

Aikataulu
Aineistot: 1.7.2009
Ilmestymispäivä: 1.8.2009
Design&kuva: Kangassalo.COM

