
Allerista kumppani avaruusmediayhtiö Space Nationille
Aller Media Oy ryhtyy vastaamaan kansainvälisen Space Nation -projektin sisältöjen kaupallistamisesta Pohjoismaissa.

Space Nation -yhtiön samaa nimeä kantava pääprojekti on NASAn astronauttien kouluttajien kanssa yhteistyössä rakennettu koulutusohjelma,
jonka avulla kuka tahansa voi kilpailla mahdollisuudesta päästä astronauttivalmennukseen ja sen päätteeksi avaruuslennolle. Nyt alkavan
yhteistyön myötä Aller myy Space Nation -projektiin liittyviä innovatiivisia media- ja sisältöratkaisuja, kuten dataohjattuja markkinointipalveluja.  

”Allerin ja Space Nationin rohkeus ja innovatiivisuus kohtaavat, minkä vuoksi on äärimmäisen kiinnostavaa tarttua tähän tilaisuuteen. Näemme,
että mainostajalle korkean profiilin projekti on erittäin houkutteleva: mukanaolo avaruusmatkailuun ja elinikäiseen oppimiseen liittyvässä
hankkeessa on ainutkertaista niin Suomessa kuin maailmallakin. Tarjoamme brändeille mahdollisuuden näkyä hyvin monipuolisesti eri
sisällöissä ja alustoilla läpi kampanjan”, kommentoi Partner Manager Juulia Karjula Allerilta.

Mainosmyynnin lisäksi Aller vastaa myös siihen liittyvästä sisällöntuotannosta. Yhtiöllä on pitkät pohjoismaiset journalististen sisältöjen
perinteet, joita hyödynnetään nyt alkavassa kumppanuudessa: markkinointipalveluita myydään brändeille kaikissa Pohjoismaissa.

Space Nationin Annette Kauppinen, CSO, kommentoi nyt alkavaa yhteistyötä: ”Space Nation on todella innoissaan solmiessaan
yhteistyösopimuksen Allerin kanssa. Me näemme, että Aller on kaikkein edistyksellisin yhteistyökumppani, joka todella osaa käyttää dataa
kohderyhmien rakentamisessa ja siten tuottaa parhaan mahdollisen tuoton mainostajille. Space Nation tarjoaa monia natiiveja mainosmuotoja,
joissa kiinnostava sisältö rakennetaan osaksi Space Nationin astronauttikoulutusta, mikä on avoin kaikille käyttäjille.”

”Meillä on avoin ja innovatiivinen organisaatio ja katsomme liiketoiminnassamme rohkeasti kohti tulevaa. Space Nationin kaltainen uraauurtava
projekti sopii portfolioomme erinomaisesti, ja lähdemme todella innoissamme mukaan”, Allerin digitaalisista innovaatioista vastaava johtaja
Laura Avonius sanoo.

Space Nation on suomalainen startup-yritys, jonka Forbes on listannut kiinnostavimpien kansainvälisten startupien joukkoon. Sen tuottaman
ohjelman tavoitteena on, että kuka tahansa voi pyrkiä astronautiksi.  Harjoitteluun on tuotettu ilmainen mobiilisovellus, jonka avulla ihmiset
ympäri maailman voivat kehittää fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia taitojaan. Parhaiten pärjänneet nähdään monikansallisesti televisioitavassa
valmennuksessa ja kilpailussa, jonka voittaja pääsee avaruusmatkalle.

Aller Media Oy on innovatiivinen, moderni media-ja markkinointitalo, joka on tunnettu vahvoista brändeistään. Uskomme vapaaseen
sanaan, tiedon avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. Aller Median ydinosaamista ovat viihde, lifestyle, digitaaliset mediakonseptit,
sisältömarkkinointi ja dataliiketoiminta. Vision ja uudistumiskyvyn ansiosta Aller Medialla on vahva markkina-asema. Allerin Rikastamo
tarjoaa yhdistelmän rikastettuja kohderyhmiä ja ennennäkemättömän syvää ihmisymmärrystä liiketoiminnan tarpeisiin yhdistämällä
kansallisesti merkittävää offline- ja online-dataa. Allerin tunnetuimmat tuotemerkit ovat Suomi24, Dingle, Seiska, ELLE, Koti ja keittiö,
Katso, Oma Aika, Idealista, Baana ja All Over Press. Yritys työllistää Suomessa noin 250 henkilöä. www.aller.fi 

Space Nation is a Finnish space media company offering concrete ways for everyone to participate in the new space era. Its main project
Space Nation Astronaut Program will be launched in the Fall of 2017. www.spacenation.org
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