15 Myyntiluvut ylös!
Täydennä suomennos tekstin perusteella.
Linus on ________________________ eikä kaikki ole mennyt ___________________________ hänen
ympäristöystävällisellä _________________________________ markkinoilla. Nyt hän haluaa
___________________________________ myyntiä ja on ottanut yhteyden
_____________________________ joka suunnittelee ______________________________________.
AD

Hei Linus. Hienoa että sinulla oli ________________________ näin myöhään
______________________________________ iltapäivänä.

Linus

Luonnollisesti. Tämä mainoskampanja on __________________________ meille. Hienoa että
pääsit tulemaan. Ota ___________________ kahvia ja ________________________ niin
aloitetaan käydä ______________________ sinun ideoitasi.

AD

Kiitos se maistuu.

AD

Teidän _____________________________ on nuoret, joten olemme ajatelleet
____________________________________ internetiin ja radioon. Tekemämme
__________________________________________ mukaan saavutamme nuoret
_________________________ juuri radion ja netin välityksellä.

Linus

Okei, kuulostaa hyvältä. Meille on _____________________________ että mainoskampanja
on niin __________________________________ kuin mahdollista.

AD

Totta kai. Kampanjan ___________________________ viesti on ”ekologinen ajattelu – kuluta
järkevästi”. Nuoret ajattelevat enemmän kuinka he ___________________________ ja
kuinka heistä tulee ______________________________ kuluttajia. Koko tämä
_________________________________ on itse asiassa erinomainen
____________________________ ekologiselle ajattelulle.

Linus

Olet __________________! Kampanja __________________________ että valmistus on
hyvin ympäristöystävällistä ja kaikki ________________________ valmistetaan
__________________________________ materiaalista.

AD

Juu ja siitä tulee selvästi ________________________ slogan. Mutta entä
_______________________? Millaista summaa oli ajatellut?

Linus

Olen _______________________________ rahaa tähän kampanjaan
_____________________________________ Olen ajatellut noin 40 000 euora. Mitäs sanot?

AD

Minusta se kuulostaa hyvältä. Olen suunnitellut ________________________ 15 000
internetmainontaa ja 20 000 radioon.

Linus

Mitä olit ajatellut internetmainonnaksi?

AD

Nuoeret käyvät ______________________ sivuilla. He ostavat myös paljon netistä ja sitä me
____________________________ kampanjassa. Me ___________________________
mainostilaa ja _______________________ ponnahdusikkunoihin.

Linus

Ja radiossa?

AD

Olen _________________________ kaksi radiokanavaa jotka tutkimuksemme mukaan ovat
suosituimpia nuorten ________________________________. Näin saavutamme
kohderyhmämme suurella läpäisyllä ja maantieteellisellä peitolla. Meidän mainosspottimme
on noin 30 sekuntia ___________________ ja sitä _________________________ kaksi
viikkoa. Jos on _____________________________ täydennämme kampanjaa
____________________________________ ja flaijereilla, joita jaamme
___________________________________ ja _________________________________.

Linus

Kuulostaa hyvältä. Mitä ________________________ olitte ajatelleet
____________________________?

AD

Logonne on ________________________ ja se sopii hyvin kampanjaan koska vihreä
__________________________________ luontoon. Ajattelin käyttää myös keltaista, joka on
________________________ väri ja _____________________________ huomiota.

Linus

Olen samaa mieltä. __________________________ samaan suuntaan ja palataan asiaan
kahden viikon kuluttua.

AD

Mahtavaa että ajattelemme samoin. Annan kuulua itsestäni ensi viikon
_____________________.

