VIRTUAALINEN SUOMI-KYLÄ 2021 ON UUSI GLOBAALI KOHTAAMISPAIKKA
KANSAINVÄLISILLE SUOMALAISILLE
Virtuaalinen Suomi-kylä on Suomen suurin ulkosuomalaistapahtuma, joka kokoaa eri
puolilla maailmaa olevat suomalaiset yhteen. Suomi-kylä luo uusia kohtaamisia ja
yhteisiä tunnemuistoja. Suomi-kylä on avoin kaikille ulkosuomalaisille ja
ulkosuomalaisuudesta kiinnostuneille 7. – 13.6.2021. Suomi-kylän teemana on
osallisuus, digitaalisuus ja kestävä kehitys.

Näy maailmalla – erotu joukosta

Kutsumme yrityksenne mukaan nyt ensimmäistä kertaa
järjestettävään maailmanlaajuiseen virtuaaliseen Suomi-kylään!
Virtuaalisessa Suomi-kylässä kohtaavat kansainväliset suomalaiset, suomalaiset
yritykset ja muut suomalaistoimijat. Suomi-kylää mukana toteuttamassa ovat
ministeriöt, kaupungit, järjestöt ja yritykset. Hankeen toteuttaa ulkosuomalaisten
asiatuntijajärjestö Suomi-Seura ry. Ulkosuomalaisuuden viikon lopussa Suomi-kylän
istuntohuoneessa järjestetään ulkosuomalaisparlamentin (USP) digitaalinen istunto
11. – 12.6.2021.
Virtuaalinen Suomi-kylä nostaa näkyvyytenne koko ulkosuomalaisyhteisössä aivan
uudelle tasolle. Ulkomailla asuu pysyvästi noin 300 000 Suomen kansalaista
perheineen. Suomaistaustaisia henkilöitä on maailmalla noin 2 miljoonaa.
Varaa oma yritystilasi jo tänään ja varmista näkyvyytesi maailmanlaajuisessa
suomalaisyhteisössä kesällä 2021!
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Hyödyt yrityksellesi:
• Näkyvyys Suomi-Seuran ja USP:n sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla
viikon 23 aikana sekä ennen sitä ja sen jälkeen
• Näkyvyys Suomi-kylässä 24/7 ulkosuomalaisuuden viikon aikana 7. –
13.6.2021
• Suora yhteys chatin tai videopuhelun avulla ympäri maailmaa
• Mahdollisuus markkinoida ja esitellä omia palveluja
• Linkki yrityksen verkkokauppaan mahdollistaa välittömästi ostopäätöksen
toteutuksen
• Mahdollisuus järjestää webinaareja, paneelikeskusteluja, videopuheluita,
pelejä, kyselyjä…
• Profiloidut innovatiivisena yrityksenä, joka haluaa tavoittaa myös
ulkosuomalaiset
• Helppoa kerätä analytiikkaa
Yrityshuone sisältäen suoramarkkinointimahdollisuuden – näkyvyyttä ja myyntiä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neljä kuvaa (720x400px)
Vapaavalintainen esittelyteksti
Mahdollisuus laittaa 10 linkkiä (esim. kotisivulle ja some-kanaviin)
Yrityksen yhteystiedot
Upotettu video. Video voidaan upottaa suoraan alustalle näkyviin tai se
voidaan laittaa linkkinä tekstisisältöön (suosituksena linkki YouTubeen)
Sähköinen esite. Tiedosto voidaan upottaa suoraan alustalle näkyviin tai se
voidaan laittaa linkkinä tekstisisältöön (.png- ja pdf-tiedosto)
Videopuhelut ja chat. Videokeskustelu käydään Jitsi Meet-työkalulla ja
keskusteluun mahtuu n. 20 henkilöä kerrallaan.
Näkyvyys Suomi-Seuran ja USP:n sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla
ennen, viikon aikana ja jälkeen
Logo alustan tuloaulassa (256x256px)

Yrityshuoneen hinta on € 2 000 (alv 0%). Paketti voidaan räätälöidä yrityksenne
tarpeiden mukaan. Vahvista huoneesi 9.4.2021 mennessä.
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Lisätietoja: neuvontapäällikkö Kaisa Pudas kaisa.pudas@suomi-seura.fi puh. +358
(0)44 710 9606 tai toiminnanjohtaja Tina Strandberg tina.strandberg@suomiseura.fi puh. +358 (0)44 712 9230.

LIITE
Oma yritystila 24/7 (7.-13.6.2021)
Päänäkymä

LOGO

NIMI

Yrityshuone

Tallenne / videokeskustelu / powerpoint

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tina Strandberg tina.strandberg@suomi-seura.fi puh.
+358 (0)44 712 9230.
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Tekniset tiedot
Virtuaalikylän alustakokonaisuus https://liveto.io/fi/
• Pilvipalvelu: Chrome (Edge, Firefox)
• Avoinna 24/7 vk 23
• Ilmainen rekisteröityminen
• 3000 hlö
• SU/EN/RU
• Personoitavia yrityshuoneita/sponsoritiloja
• Sosiaalisia tapaamistiloja
• USP:n istunto ja valiokuntatyö
• Materiaalipankkitila

Yritystiedot:
Yritystiedot-lomake tulee olla täytettynä Suomi-Seuralla mielellään 20.4.2021 mennessä.
1. Yrityshuoneen nimi:
2. Esittelyteksti:
3. Linkit somekanaviin:
4. Linkit upotettaviin Youtube-videoihin (kpl erikseen sovittava):
5. Tuleeko chat (kyllä/ei):
6. Chatin nimi (voi olla sama kuin tilan nimi):
7. Chatin kuvaus (max. 100 merkkiä):
8. Chatin moderaattorin sähköpostiosoite:
9. Tuleeko videokeskustelu-työkalu (kyllä/ei):
10. Videokeskustelun nimi (voi olla sama kuin tilan nimi):
11. Videokeskustelun kuvaus (max. 100 merkkiä):
12. Videokeskustelun moderaattorin sähköpostiosoite:
13. Sähköpostiosoite, jolle annetaan pääsy alustalle ennen tapahtumaa (2 kpl):
Voit laittaa seuraavat sähköpostin liitteenä:
• Kuva, joka on tilan esittelytekstin sisällä (720 x 720 px)
• Tilapainikkeen kuva (720 x 400 px) Huom! Emme suosittele, että kuvassa on tekstiä, sillä
kuva skaalautuu eri tavoin eri kokoisilla näytöillä.
• Ikoni/logo (256x256px)
• Upotettava esite/esitys PDF (max. 5 MB. Kannatuskumppanit)

• Lähetä kuvasi .png- tai .pdf-liitetiedostona.
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