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1.
Kiinnostavin urheilulaji  

18-29-vuotiaiden miesten keskuudessa Suomessa. Ohitti jääkiekon 2019. 

98%
faneista seuraa suosikkinsa yhtä tai useampaa somekanavaa.

x2
E-urheilufanit ovat kaksi kertaa keskivertokuluttajaa kiinnostuneempia live-tapahtumista.



88%
TV

suomalaisista pelaa digitaalisia pelejä.

Suomessa e-urheilu saa jo ruutuaikaa, ja meiltä löytyy 
lajin maailmanmestareita ja miljonäärejä.



3000
Maailmalla järjestetään vuosittain yli 3000 e-urheilutapahtumaa. 

200 milj
Yli 200 miljoonaa euroa palkintorahoja.

500 milj
katsojaa ympäri maailmaa.



E-urheilu on ehdolla jopa 
olympialajiksi.
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Vahva seuraamis-, kannustus- ja fanituskulttuuri.

Vaikuttajilla valtaa – etenkin oheistuotteissa.

Pelitapahtumien striimaukset tavoittavat miljoonayleisön  
ja antavat brändille näkyvyyttä.



E-urheilu tavoittaa haastavan 
15–29-vuotiaiden 

miesten kohderyhmän!



Tähän kohderyhmään  
kannattaa panostaa:

Ostovoimaa löytyy,  
ja itseensä käytettävä rahamäärä on suuri.

Ylimääräinen raha sijoitetaan harrastuksiin, 
hyvinvointiin ja heräteostoksiin.

Pelifaneina viihtyvät tapahtumassa pitkään, 
jopa kaikki kolme päivää.
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2375
1,1 milj

peleistä ja e-urheilusta kiinnostunutta 

online-katsojaa tapahtuman omissa kanavissa, pelistrii-
meissä sekä kumppanien viestinnän kautta.



1,2 milj
4,2/5*

tapahtuman yhteenlaskettu online footprint paikalla olleiden striimereiden kautta.

kävijätyytyväisyys. 
94 % vieraista suosittelisi tapahtumaa muille.
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1.
Yksi viikonloppu

8000
silmäparia paikan päällä

3-4 milj
katsojaa digitaalisten kanavien kautta 



3
hallia ja teemaa



e-urheiluturnauksia ja 
pelaamista
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musiikkia ja viihtymistä



“ Grail 2020 -pelaamisen festari on  
jokaisen pelaajan suurtapahtuma,  

jossa kävijällä on mahdollisuus  
kokea pelaamisen koko  

kirjo yhden viikonlopun aikana. “
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pelaaja
“Osallistuu Grail Quest -turnauksiin ja/tai 

aktiivinen osallistuja peliaiheiseen  
sisältöön. Paikan päällä pelaamassa, 

seuraamassa, kannustamassa  
ja nauttimassa yhteisön seurasta.”

2-3 päivän osallistuja

15-35-vuotias mies

esim. Joensuusta matkannut Overwatch-tur-
nauksen osallistuja, joka viettää 3 päivää  

tapahtumassa ja yöpyy Turussa.



katsoja
“Kiinnostunut pelaamisesta ja  

e-urheilusta. Kuluttaa sisältöä verkon 
välityksellä tai saapuu paikan päälle  
seuraamaan tiettyjä pelejä, henkilöi-
tä ja/tai yhteisöä.Todella iso massa.”

Verkkoseuraaja tai 1-2 päivän osallistuja

12-45-vuotias, 70 % miehiä

esim. verkon kautta seuraava, “kotoa käsin” 
osallistuva. Vaikka ei paikan päällä,  

silti todella aktiivinen median ja  
viestinnän seuraaja ja kuluttaja.



messukävijä
Pelaamisesta ja e-urheilusta välillisesti 
kiinnostunut (lapsen/kaverien kautta)  

tai kokemushakuinen messukävijä.

1 päivän osallistuja

12-45-vuotias, 60 % miehiä,  
72 % täysi-ikäisiä
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advertiser
10 000 €

partner
25 000 €

name partner
50 000 €

Iso osasto 50m²+

Myyntioikeus

Tapahtumanäkyvyys

Sosiaalinen media

Verkkosivu

Edellisen tason muodot

Räätälöity yleisöaktivaatio

Tapahtuma- ja pelistriimilogo

Fyysiset ja digitaaliset  
mainosmateriaalit

“Tapahtuman  
tarjoaa” PR-kierros

Ainutlaatuinen kumppanuus-
paketti tapahtuma- ja  

onlinenäkyvyyksiin.



brand x 
& 

Grail 2020 



aktivaatio:
brändätty pelilounge 

10 000 €

“partner”-tason 
näkyvyys Grail 2020 

15 000 €
Kattava ”Partner”-tason näkyvyys-
paketti tapahtumassa, verkossa ja 

markkinoinnissa.

200 lippua kumppanin käyttöön 
henkilökunta- tai asiakaslahjoihin ja 

verkko-/somekisapalkinnoiksi

Pelilounge-vapaapelialue  
dedikoituna brändille.

Lisää yleisökontaktia tuotetestien,  
maistatusten, pelikokeilujen  

ja haastematsien kautta.



Lähde mukaan Suomen 
suurimpaan  

pelitapahtumaan:



Tavoita ostovoimainen, itseensä sijoittava kohderyhmä 
heidän harrastuksensa parissa.

Rennossa tapahtumassa ja oman lajin parissa ollaan  
vastaanottavaisia brändeille/mainonnalle.

Tapahtumassa viihdytään pitkään, joten näkyvyyttä jopa 
kolmelle päivälle. 

Brändi esille näyttävämmin kuin yksittäisellä mainoksella. 

8000 silmäparia paikan päällä ja 3–4 milj.  
digitaalisten kanavien kautta.






