AIRPORT MEDIAOPAS

TAVOITA PÄÄTTÄJÄT SILLOIN, KUN HEILLÄ ON AIKAA

CLEAR CHANNEL
AIRPORTS ON
KANSAINVÄLINEN
MEDIA

PREMIUM MEDIA
Lentoasema on jo itsessään premium-ympäristö. Mainonta tuo parhaimmillaan lisäarvoa lentoasemalle
ollen osa palvelua, kokemusta tai designia. Me Clear Channelilla panostamme vahvasti siihen, että mainosratkaisujemme kohtaaminen kaikissa muodoissaan lisää asiakkaidemme viestin laatua ja tehokkuutta.
Mainosvälineet ovat laadukkaita, ne kohdataan luontevasti osana matkustajan polkua ja niiden avulla
mahdollistetaan ainutlaatuinen kokemus ainutlaatuisessa ympäristössä.
Premium-yleisö kasvaa tasaisesti matkustuksen kasvaessa ja maailman kansainvälistyessä koko ajan
enemmän. Helsinki-Vantaalla sekä muilla Clear Channelin kumppanikentillä mainostajat saavat käyttöönsä
ympäristön, joka on tehty mittatilauksena päätöksentekijöiden ja varakkaiden kuluttajien tavoittamiseen.

Lentoasemamainonnasta on tullut yksi maailman johtavia media-alustoja
Clear Channel on maailman johtava media lentoasemamainonnassa 260 lentoaseman verkostolla, joka
tavoittaa yli miljardi matkustajaa vuosittain. Euroopassa ja Aasiassa CCI hallinnoi mainontaa 12 lentoasemalla
yhdeksässä maassa. Pohjois-Amerikassa Clear Channel Outdoor on suurin tarjoaja lentoasemamainonnassa,
hallinnoiden kuutta top10 matkustajalentoasemista.
Varakkaat ja kiireiset matkustajat ovat valikoivia kuluttamansa median suhteen. Hyvä uutinen on se, että
yli puolet matkustajista viettävät 30-90 minuuttia lentoasemalla – runsaasti aikaa heille tutustua Sinun tuotteeseesi tai palveluusi. Kanssasi voimme tuottaa tehokkaita tapaamisia brändisi ja kohdeyleisösi kanssa,
hyödyntäen laajaa portfoliotamme.
Tutustu tuotevalikoimaamme ja ota yhteyttä lisätietojen merkeissä!
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TUTKITTUA
Lentoasema ympäristönä antaa kuluttajalle mahdollisuuden sisäistää ja reagoida mainontaan.

ODOTUSAIKA ON KAUPANTEKOAIKAA
Helsinki-Vantaan ympäristö antaa kuluttajalle suuremman mahdollisuuden sisäistää ja reagoida mainontaan.
Suljetussa ympäristössä, missä matkustajat viettävät keskimäärin kaksi tuntia ennen lennon lähtöä (Finavia,
2017), mainostajat saavat useita tilaisuuksia aktivoida ja sitouttaa yleisöään. Matkustajat ovat halukkaita
osallistumaan sponsoroidun sisällön tuottamiseen, esimerkiksi alla olevin tavoin:

86%

85%

55%

46%

lataa akkukäyttöisiä
laitteita lentoasemalla

maistaa ruoka- tai
juomanäytteitä

kokeilee uutta
teknologiaa

kommunikoi uuden
tuotteen tai palvelun
kanssa

Matkustajat ovat positiivisessa mielentilassa, mikä saa heidän huomaamaan enemmän mainontaa. Jopa
kiireiset liikematkustajat muistavat spontaanisti lentoasemalla mainostaneita brändejä ja mainosmuotoja
(Clear Channel Finland & ToinenPHD, 2014). Koska kaikki matkustajien reitit ovat tarkoin suunniteltuja ja
optimoituja, mainostajat voivat kohdentaa viestinsä tarkkaan määritetylle kohderyhmälle.

AKTIIVINEN ODOTUSAIKA LISÄÄ MAINONNALLE ALTISTUMISTA
Helsinki-Vantaa tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia mainonnan tekemiseen. Jokainen lokaatio ja mainosväline on suunniteltu juuri sen sijaintia silmällä pitäen. Tämä tukee mainostajan pyrkimystä viestiä yleisölle
tehokkaasti. Koska viestin vastaanottaminen on tarkkaan ajoitettu, se myös ymmärretään paremmin.
Finavian Commercial Updaten (2017) mukaan matkustajat suorittavat monia erilaisia aktiviteetteja
lentoasemalla odottaessaan lähtöään:

17%

48%

ostaa ruokaa, juomia
tai naposteltavia
lentoaseman kioskeilta

ruokailee
lentoaseman
ravintoloissa

35%
tekee asuste, teknologia,
viihde tai tax free ostoksia
myymälöissä ennen nousemistaan koneeseen

Lentoasemalla on mahdollista puhutella ja vaikuttaa matkustajiin ja saada heidät toimimaan heti. Odotusaika
on rentoa ja matkustajat ovat halukkaita tekemään ostoksia. Clear Channelin uudet, viimeisintä teknologiaa
olevat digitaaliset mainosvälineet tarjoavat useita mahdollisuuksia matkustajien aktivointiin. Mainostajan
viesti voi sisältää sosiaalisen median aktivointeja tai reaaliaikaista dataa luettuna feedistä, kuten esimerkiksi
voimassaolevia tarjouksia.
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VAIKUTA OSTOPÄÄTÖKSIIN
Mainonnan muistaminen on lentoasemalla korkeampaa kuin muissa medioissa. Matkustajat ovat avoimia
mahdollisuuksille ja haluavat reagoida mainosviestien kehotteisiin. Viimeisin villitys on yhdistää kuluttajia
uusimpiin lifestyle trendeihin. Matkustajilla on kiinnostusta oppia uusista tuotteista ja palveluista viettäessään
aikaa lentoasemalla. Esimerkiksi seuraavat tuotteet ja palvelut saivat korkeat arvosanat kiinnostavuudessa
Clear Channel Airportsin ja Nielsenin suorittamassa kyselyssä 2017:

43%

34%

33%

29%

Suoratoistopalvelut

Terveyden ja
hyvinvoinnin tuotteet
ja palvelut

Luksus-brändien
asusteet ja vaatteet

Alkoholi

Helsinki-Vantaa tarjoaa myös mahdollisuuden tuoda matkustajille etuja tuomalla heidän käyttöönsä
palveluita sponsoroidusti. Lue lisää Brändätyt toteutukset osioistamme nähdäksesi mitä olemme tuottaneet
esimerkiksi American Expressille ja Fortumille.

LENTOASEMAT OVAT LÄHTÖASEMIA SOSIAALISEN MEDIAN KESKUSTELULLE
Matkustajat ovat aktiviisia ja hyvin varustettuja älytekniikalla, myös lentoasemalla. Käyttämällä laitteita (mobiili,
tablet tai desktop) he osallistuvat moniin online-funktioihin:

77%

41%

34%

selaa internetissä

vierailee lokaatiopohjaisilla sivustoilla

tekee matkavarauksia

32%

13%

tekee online-ostoksia

käyttää verkosta
saatavia kuponkidiilejä

Helsinki-Vantaalla matkustajilla on myös käytössä täysin ilmainen ja rajoittamaton langaton verkko. Tämä
voidaan valjastaa myös mainostajan tarpeisiin. Pitkät odotusajat lisäävät mahdollisuuksia tutkia myös
sponsoroituja sisältöjä tai etsiä lisätietoa mainostetusta tuotteesta tai palvelusta.

reagoi sosiaalisen median
call-to-actioniin nähtyään
mainontaa lentoasemalla
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29%

36%

vierailee verkkosivuilla
saadakseen lisätietoa
lentoasemalla mainostetusta
tuotteesta tai palvelusta

VERKOSTOT
Lentoasema tarjoaa sekä staattisia että digitaalisia verkostoja koko lentävän yleisön tavoittamiseksi.

ULKOMAINONNAN ALKUPERÄINEN FORMAATTI.

TEHOKAS, SUOSITTU JA EKSKLUSIIVISESSA LENTOASEMAYMPÄRISTÖSSÄ,
TAUSTAVALAISTUT ADSHELIT TAI DIGITAALISET VÄLINEEMME TARJOAVAT
HÄIRIÖTTÖMÄN NÄKYVYYDEN KÄYTÄVILLÄ, PORTAIKOISSA JA LIUKUPORTAISSA KIINNOSTAVALLE KOHDERYHMÄLLE.

PREMIUM TRAVELLER
Puhuttele ja aktivoi yleisöäsi digitaalisella viestillä Premium Traveller-verkostossa. Premium Traveller kattaa
koko lentoaseman auloista ja kulkureiteistä jopa korkealuokkaisiin Business Loungeihin. Mainostamalla
Premium Travellerissä mainostaja tavoittaa 100% kaikista matkustajista, mutta verkostoa voidaan kohdentaa
myös pienemmässä mittakaavassa briefin mukaan.
Digitaalinen ulkomainonta tarjoaa tehokkuutta, osallistumista ja relevanssia
Hyödynnä digitaalisen ulkomainonnan voimakeinot ja tuo lisää vaikuttavuutta viestillesi:
Animoitu sisältö
Viestin kohdentaminen päivänosittain
Dynaamisesti päivittyvä sisältö
Interaktiiviset toteutukset
Digitaalisen ulkomainonnan mahdollisuuksia hyödyntämällä mainostajalla on enemmän
mahdollisuuksia aktivoida kuluttajia ja kommunikoida heidän kanssaan.
Kuluttajat reagoivat positiivisesti sisältöön, joka on kohdennettu ajan ja paikan mukaan. Clear Channel UKn
2017 tekemän kyselyn mukaan paikallisuus lisää mainonnan muistamista 18% ja luovan hyväksyntää 11%,
dynaaminen sisältö puolestaan kiinnittää 20% enemmän huomiota. Ajankohtaisen datan näyttäminen lisää
mainoksen muistettavuutta 53%.
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BUSINESS TRAVELLER
Business Traveller on tehokas voimakkaan toiston verkostomme, joka tavoittaa sekä lähtevät että saapuvat
matkustajat. Business Traveller tarjoaa monia mahdollisuuksia viestin kohdentamiseen ajan ja paikan suhteen.
Haluatko tavoittaa kohdeyleisösi kaikissa terminaaleissa ja matkustajaputkissa? Business Travellerin suurin
sarja maalaa koko lentoaseman brändiväreilläsi.
Haluatko kohdentaa enemmän tiettyyn kohtaamispisteeseen tai yleisöön? Kohdenna viestisi lähteville
matkustajille, saapuville matkustajille matkatavara-auloissa, linja-autoasemille, taksiasemille ja/tai
pysäköintihalleihin.
Viimeinen muistutus koneeseen nouseville? Kohdenna viestisi lähteville ja transit-matkustajille kaikissa
terminaaleissa matkustajasilloilla. Mainospinnat sijaitsevat kaikilla Schengen porteilla ja suosituimmilla
non Schengen porteilla.

BUSINESS PANORAMA
Business Panorama on näyttävin digitaalinen verkostomme lentoasemalla. 10 näyttöämme sijaitsevat vilkkaimmilla ostos- ruokailualueilla ja tarjoavat median brändinrakennukseen lentoasemalla. Kuten Premium
Traveller, Business Panorama mahdollistaa kaikki digitaalisen ulkomainonnan tehokeinot. Business Panoramassa voidaan näyttää myös pidempiä mainosmateriaaleja kuten brändifilmejä ja televisiomainoksia.

KAUPALLINEN WIFI
Laajenna kontaktiasi matkustajan kanssa Finavian kaupallisen wifin avulla. Lähes puolet kaikista matkustajista
käyttää wifiä lentoasemalla, suurimman yleisön muodostavat ulkomaalaiset vieraat.
Erityisesti japanilaiset, kiinalaiset ja venäläiset matkustajat kirjautuvat ilmaiseen wifiin saapuessaan
lentoasemalle.

ULKOPAIKAT
Lentoaseman ulkopaikat ovat majesteettisen suuria brändinrakennuspaikkoja.

RAKENNA BRÄNDISI MAINETTA
Lentoaseman ulkopaikat dominoivat sisääntuloa
Helsinki-Vantaalle, esitellen brändejä mieliinpainuvalla
tavalla matkustajille ja vieraille. Ulkopaikat tarjoavat mahdollisuuden ottaa haltuun kokonaisia rakennuksia, jotka
näkyvät suurelle yleisölle.
Valtavat mainospinnat ulkoseinissä dominoivat rakennuksia
ja ovat muistetuimpia lentoasemamainonnan paikkoja.
Monet paikoista oikeastaan nimetään niitä sponsoroivien
brändien tai yritysten mukaan. Näissä paikoissa mainostaja
todella kasvatta brändinsä tunnettuutta ja omaa brändiään.

VALOLAATIKOT
Lentoasemalta löydät näyttävät ja valtavat pinnat parhailla paikoilla.

Lentoasemamainontaa aidoimmillaan; valtavia pintoja
luovuuden päästämiseksi valloilleen. Valolaatikko on
mainosväline, joka saa eniten spontaaneja huomioita
matkustajilta. Kaikki valolaatikot on suunniteltu ja toteutettu
tarkkuudella istumaan omaan paikkaansa. Koot ja muodot
vaihtelevat, mutta tehokkuus on aina korkea.
Jokaisella taululla on oma kohdeyleisönsä ja siksi se toimii
parhaiten pitkäaikaiseen näkyvyyteen. Ottamalla paikan
haltuun mainostaja voi luoda brändätyn alueen omalla
mausteella.

BRÄNDÄTYT TOTEUTUKSET
Lähes mikä tahansa voi olla brändättyä sisältöä lentoasemalla. Lue mitä olemme tuottaneet tähän
mennessä ja anna mielikuvituksen lähteä lentoon!
LUO KOKEMUKSIA MATKUSTAJIEN REITILLE LENTOASEMALLA
Brändätty toteutus Helsinki-Vantaan lentoasemalla tarjoaa aikaa yksinoikeudella: tyhjä taulu jossa ilmaista
brändiäsi ja tavoittaa kohdeyleisösi. Muiden mainostajien poissaollessa voit räätälöidä viestisi tarkkaan tai
niin mahtipontisesti kuin haluat. Tukena on koko luova tiimimme ideoinnista aina toteutukseen ja ylläpitoon.
Oma brändätty sisältö Helsinki-Vantaalla on voimakkain ja eksklusiivisin tapa brändillesi puhutella lentävää
kohderyhmää.
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MATKATAVARAHIHNAT
Valmiiksi konseptoitu tapa toteuttaa brändättyjä alueita. Kaikki saapuvat matkustajat kulkevat
matkatavara-aulojen läpi ja kohtaavat matkatavarahihnat. Ne matkustajat, joilla on ruumassa laukkuja,
viettävät keskimäärin kymmenen minuuttia median parissa. Brändätyt laukkuhihnat ovat tervetullut
väriläiskä muuten kliinisessä ympäristössä. Hihnabrändäykset ovat muistettuja ja pidettyjä toteutuksia
lentoasemalla.
Matkatavarahihnan brändäys kuuluu pitkäaikaisiin mediaratkaisuihin, jotka tuovat lisäarvoa brändille usein
matkustavien keskuudessa. Tämä yleisö kohtaa toteutuksen usein monta kertaa kampanjan aikana.

FORTUM LATAUSPISTEET
Brändättyä sisältöä, jota ei olisi ilman sponsoria. Fortumin latauspisteet suunniteltiin yhteistyössä
Finavian kanssa ensimmäisestä havainnekuvasta lähtien. Vuosien varrella pisteiden ulkonäkö ja määrä
ovat muuttuneet mutta brändi on ollut läsnä toteutuksessa alusta lähtien ja on synonyymi latauspisteelle.
Finavia on erittäin ylpeä laajasta latauspisteverkostosta, joka hakee vertaistaan jopa kansainvälisesti.
Kuten useimmilla brändätyillä toteutuksilla, latauspisteillä ja Fortumilla on korkea huomioarvo vuosittain
tehdyssä mainonnan tehokkuusmittauksessa. Matkustajat liittävät myös brändiin huomattavan positiivisia argumentteja, mitä ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä energiayhtiönä.

FAMILY GATE
Helsinki-Vantaa tarjoaa matkustaville perheille oman turvatarkastuskaistan, joka voidaan myös brändätä.
Family Gate on tuote joka on suunniteltu matkustusmukavuuden lisäämiseksi, missä perheet voivat
mennä turvatarkastuksen läpi rauhassa ja keskittyen myös lapsien matkustusmukavuuteen.
Family Gate sijaitsee suurimmassa lähtöaulassa ja näkyy hyvin myös muille matkustajille. Family Gaten
brändäys tuo iloa myös pienille matkustajille ja muistetaan erinomaisesti.
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AMERICAN EXPRESS PRIORITY LANE
Paljon matkustavien liikkuminen kentällä nopeutui jälleen, kun American Express aloitti kumppanuuden
Finavian kanssa ja brändäsi Premium Lane-turvatarkastuksen, jossa American Express® Platinum ja
Centurion kortinhaltijat voivat suorittaa turvatarkastuksensa nopeasti ja pääsevät etenemään suoraan
airside-puolelle business loungeen odottamaan lentonsa lähtöä. Tämä lisää jälleen matkustusmukavuutta ja lokakuussa 2017 lanseerattu uusi palvelu on otettu vastaan kortinhaltijoiden keskuudessa
positiivisesti.
”Kortinhaltijoissamme korostuu matkustaminen niin työn puitteissa kuin vapaa-ajallakin, joten
halusimme tälläkin tavalla palvella American Expressin asiakkaita ensiluokkaisella palvelulla,”
iloitsee Pohjoismaiden maanjohtaja Fredrik Sauter. ”Etsimme jatkuvasti uusia tapoja palkita kortinhaltijoitamme American Expressin valinnasta ja haluamme sitouttaa heitä toimintaan kanssamme.
Premium Lane on osoitus pyrkimyksestämme asiakkaittemme arjen parantamiseksi.” Sauter lisää.
Premium Lane löytyy Helsinki Vantaan lentoaseman molemmista Schengen-terminaaleista ja sitä
voivat hyödyntää kaikki Platinum- ja Centurion kortinhaltijat.
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