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PAKETTI MAINOSKOKO PX
TIETOKONE/TABLETTI

MAINOSKOKO PX
ÄLYPUHELIN

CPM-HINTA 

Paraatipaketti 980x400 300x300 21 €
Videoparaatipaketti 980x400 Ei näy tabletilla 300x300 22 €
Maksiparaatipaketti 980x552 300x300 23 €
Paraatikarusellipaketti 980x400 + (diat 300x250) Skaalautuu puhelimeen 22 €
3D-paraatipaketti 980x400 300x300 22 €
Panoramapaketti 980x120 300x150 10 €
Etusivun paketti 750x1041 tai 1500x1041 750x1041 tai 1500x1041 29 €
Videoetusivun paketti Näkyy vain tietokoneella Näkyy puhelimessa 30 € + tekninen työ*
Boksipaketti 300x250 300x250 5 €
Boksikuutiopaketti 300x250 300x250 6 €
Boksivideopaketti 300x250 300x250 6 €
Jättiboksipaketti 468x400 468x400

Skaalautuu tietokoneelta
7 €

Tarrapaketti 300x200 300x300 14 €
Tornipaketti 200x900 300x150 9 €
Pidennetty suurtaulupaketti 160x600 300x150 8 €

Hinnat eivät sisällä mahdollisia aineistokustannuksia, ja voivat muuttua kesken vuoden. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
*Tekninen työ/kanava = 95€. Kokonaishinta tietokone + mobiili = 190€. 
Hinta sisältää videon hostauksen Adformin palvelimella, teknisen toteutuksen ja videon konvertoinnin oikeaan muotoon.

PAKETTIRATKAISUT 

Suomalaiset käyttävät mediaa eri päätelaitteilla pitkin päivää ja mainostajan tulee saada kuluttaja kiinni 
kaikissa päätelaitteissa. Jo yli 50% kaikkien verkkopalvelujemme lukijoista tulee sivustoillemme älypuheli-
mella. Pakettiratkaisulla saat kohderyhmäsi kiinni päätelaitteesta riippumatta edullisella CPM-hinnalla.
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MAINOSMUOTO KOKO - PX CPM-HINTA
Etusivun paketti 750x1041 tai 1500x1041 29 €
Videoetusivun paketti 750x1041 tai 1500x1041 30 € + tekninen työ*
Paraati 980x400 24 €
Paraatikaruselli 980x400 (+ diat 300x250) 25 €
Videoparaati 980x400, ei tablettinäkyvyyttä 25 €
3D paraati 980x400 25 €
Maksiparaati 980x552 28 €
Panorama 980x120 8 €
Jättibanneri 728x90 6 €
Boksi 300x250 5 €
Videoboksi 300x250 6 €
Boksikuutio 300x250 6 €
Jättiboksi 468x400 7 €
Videojättiboksi 468x400 8,5 €
Jättiboksikuutio 468x400 8,5 €
Torni (vain artikkelisivulla) 200x900 6 €
Pidennetty suurtaulu (vain artikkelisivulla) 160x600 5 €
Suurtaulu (vain artikkelisivulla) 140x350 4 €
Tarranurkka 300x200 10 €
Tikkeri 1600x45 8 €
Artikkelivideo - 25 € + tekninen työ**

Hinnat eivät sisällä mahdollisia aineistokustannuksia, ja voivat muuttua kesken vuoden. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
 
* Tekninen työ/kanava = 95€. Kokonaishinta tietokone + mobiili = 190€. Hinta sisältää videon hostauksen Adformin palvelimella, teknisen to-
teutuksen ja videon konvertoinnin oikeaan muotoon. **Artikkelivideo näkyy vain tietokoneella ja se näytetään 3 tekstikappaleen jälkeen. Veloitus 
vain startanneista videoista, in screen -takuu.

LAITEKOHTAISET MAINOSPAIKAT: TIETOKONE JA TABLETTI
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NETTIKARUSELLI HINTA / aika
Aamuposti 25 € / 1 vrk, 40 € / 2 vrk, 55 € / 3 vrk
Helsingin Uutiset 75 € / 3-4 vrk
Imatralainen 59 € / 3-4 vrk
Keski-Uusimaa 55 € / 3 vrk 
Lappeenrannan Uutiset 59 € / 3-4 vrk
Länsi-Uusimaa 25 € / 1 vrk, 40 € / 2 vrk, 50 € / 3 vrk
Länsiväylä 60 € / 3-4 vrk
Mäntsälän Uutiset 25 € / 3 vrk, 40 € / viikko
Nurmijärven Uutiset 30 € / 3-4 vrk
Sipoon Sanomat 30 € / viikko
Tamperelainen 59 € / 4 vrk
Turkulainen 59 € / 3 tai 4 vrk
Uusimaa 50 € / 3 vrk
Vantaan Sanomat 65 € / 3-4 vrk
Vihdin Uutiset 25 € / 3 vrk, 50 € / viikko

Hintoihin lisätään alv.  

Sama aineisto kuin lehdessä julkaistavassa ilmoituksessa, linkitys asiakkaan nettisivuille. 

REKRYKARUSELLI
Sama aineisto kuin lehdessä julkaistavassa ilmoituksessa.
 
Helsingin Uutiset 
Länsiväylä 
Vantaan Sanomat 
Aamuposti 
Keski-Uusimaa 
Mäntsälän Uutiset 
Nurmijärven Uutiset 
Länsi-Uusimaa 
Vihdin Uutiset 
Uusimaa  
Sipoon Sanomat

Kysy lisää omalta yhteyshenkilöltäsi. Netti- ja rekrykaruselli näkyvät myös mobiilissa.



MAINOSMUOTO KOKO - PX CPM-HINTA
Etusivu 750x1041 29 €
Videoetusivu 750x1041 30 € + tekninen työ*
Mobiiliparaati 300x300 18 €
Mobiilipanorama 300x150 12 €
Mobiilivideoparaati 300x300 19 €
Mobiili 3D kuutio 300x300 19 €
Mobiili Slide Swipe 300x300 19 €
Mobiili Half Swipe 300x150 19 €
Raaputuspinta 300x300 19 €

Hinnat eivät sisällä mahdollisia aineistokustannuksia, ja voivat muuttua kesken vuoden. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
*Tekninen työ/kanava = 95€. Kokonaishinta mobiili 95€. Hinta sisältää videon hostauksen Adformin palvelimella, teknisen toteutuksen ja 
videon konvertoinnin oikeaan muotoon.

Mobiiliparaati 1
300 x 300

Mobiilipanorama
300 x 150

Mobiilivideoparaati
300 x 300

Aloitussivun hallinta 
mobiilissa

Yli 50% kaikista Etelä-Suomen Median lehtien lukijoista lukee verkkopalvelujamme älypuhelimella. 

LAITEKOHTAISET MAINOSPAIKAT: PUHELIN

←     →
3D kuutio

←     →
Slide 

Swipe

Raaputuspinta
300 x 300 tai 300 x 250



VIDEOMAINONTA

* Tekninen työ/kanava = 95€. Kokonaishinta tietokone + mobiili = 190€. Hinta sisältää videon hostauksen Etelä-Suomen Median palveli-
mella, teknisen toteutuksen ja videon konvertoinnin oikeaan muotoon.

Videoetusivu 
Suosituskesto max. 30 sek.
Videoetusivu avautuu käyttäjän ruudulle 
ennen kuin hän siirtyy lehden verkkopalvelun 
etusivulle. Toimii tietokoneella ja puheli-
mella. Huom! Puhelinkampanjaa ei ajeta 
Windows-laitteille. Video lähtee pyörimään 
ruudulle heti, ääni käyttäjän aktivoinnista 
(hiiri mainoksen päällä). Video on käyttäjän 
suljettavissa. Frekvenssi 1-2/1. Mainoksissa 
näkyvissä lehden logo ja sen alla asiakkaan 
videomainos. Suositusfrekvenssi 1-2/vrk.

Videoparaati 
Suosituskesto max. 30 sek.
Videoparaatimainos koostuu seuraavis-
ta osista: taustakuva, aloituskuva (jota 
klikkaamalla käyttäjä käynnistää videon), 
video ja lopetuskuva. Toimii tietokoneella 
ja puhelimessa.

Artikkelivideo 
Suosituskesto max. 30 sek. 
Artikkelivideo tuo liikkuvan kuvan artikkelin 
yhteyteen. Video avautuu käyttäjälle hänen 
ollessa verkkosivulla mainospaikan kohdalla 
ja kutistuu pois videon päätyttyä. Video 
näytetään pidemmissä artikkeleissa tekstin 
keskellä (3 kappaleen jälkeen). Mainos toimii 
vain tietokoneella. Mainos on klikattava. 
Hintaan sisältyy mainostila, videon hostaus, 
tekninen toteutus sekä videon konvertointi 
oikeaan muotoon.

Videosisältöjen merkitys ihmisten mediakulutuksessa on kasvanut kovaa vauhtia ja trendi on edelleen kas-
vava. Mainostajalle videomainonta tuo uusia mahdollisuuksia tuoda brändiä esille kuluttajalle relevantissa 
formaatissa.

MAINOSPAIKKA CPM-HINTA
Videoetusivu tietokone ja mobiili 30 € + tekninen työ*
Videoparaati tietokone 25 €
Videoparaati puhelin 19 €
Artikkelivideo tietokone 25 € + tekninen työ*

ARTIKKELIVIDEON TOIMINTAPERIAATE

Näkyvyys on alle 50%: video ilmestyy 
näkyviin, toistoa ei vielä aloiteta.

Näkyvyys on yli 50%:
videon toisto alkaa.

Toiston päätyttyä video
vetäytyy pois näkyvistä.

Artikkelivideo tuo liikkuvan kuvan artikkelin yhteyteen. Video avautuu käyttäjälle hänen ollessa verkkosi-
vulla mainospaikan kohdalla ja kutistuu pois videon päätyttyä. Video näytetään pidemmissä artikkeleissa 
tekstin keskellä (3 kappaleen jälkeen). Mainos toimii vain tietokoneella. Mainos on klikattava. Laskutus 
jälkikäteen, mainostaja maksaa vain videostarteista, jotka näkyvät ruudulla.



KOHDENTAMINEN

YLEISÖKOHDENTAMINEN
Yleisökohdennuksessa voit kohdentaa mainontaa joko kohderyhmän kiinnostuksen kohteiden mukaan ja/
tai sosiodemografioiden mukaan. Kohdennetut kampanjat toimivat parhaiten pidempiaikaisemmissa mai-
noskampanjoissa. Minimi kampanja-aika on 1 viikko. Kaikissa yleisökohdentamisen muodoissa
CPM-hintaan lisätään 20%.

Kohdentamalla mainontaa juuri tietylle kohderyhmälle, lisäät digimainoskampanjan tehokkuutta. 
Etelä-Suomen Median verkkosivuilla voit kohdentaa mainontaa teeman, kiinnostuksen kohteen, 
sosiodemografian ja vuorokaudenajan mukaan. Lisäksi sivustoillamme on mahdollista tehdä 
retargetointia jo mainontaa nähneille tai asiakkaan sivustolla käyneille.

Verkkosivustojemme kävijöiden demografiat on selvitetty kaksiportaisella menetelmällä. Taustalla on 
suurelle otokselle tehty kyselytutkimus sivustoillamme, jossa kysytään mm. kävijän ikä, sukupuoli, 
asumismuoto ja muut demografiset muuttujat. 
Kyselytutkimuksen lisäksi seuraamme kävijöiden sisällönkulutusta, eli saamme tietoa minkä aihealueen 
artikkeleja eri käyttäjät verkostossamme lukevat. Näiden saatujen tietojen perusteella kukin selain seg-
mentoidaan, ja tiedot mallinnetaan koskemaan koko yleisöä. 
Profilointi perustuu Enreach -kohdennusjärjestelmään.

Miten yleisö on profiloitu?

TEEMAKOHDENNUS
Teemakohdennuksessa mainonta kohdennetaan verkkosivujen asiasisällön mukaan. Mainonta näkyy ko. 
teemaan liittyvien artikkeleiden yhteydessä. Teemakohdennus sisältyy mainospaikan CPM-hintaan.
Teemat:
– asuminen 
– liikenne/autoilu 

Teemat voivat vaihdella eri verkkosivuilla.

– ruoka 
– viihde 

– kulttuuri 
– urheilu 

– tapahtumat =   
 minne mennä 

– hyvinvointi 
– vaalit

Sosiodemografiat:
– ikä
– sukupuoli
– koulutustaso
– tulotaso
– ammattiasema
– asumistapa
– talotyyppi
– kulutustottumukset
– pääasiallinen asunto
 (vuokra/oma)

– aktiiviurheilu
– eläimet
– kulttuuri ja taide
– matkailu
– moottoriajoneuvot
– muoti ja kauneus
– musiikki
– mökkeily
– pelaaminen 
 (tietokone, konsolit)
– penkkiurheilu

– perhe ja vanhemmuus
– piha ja puutarha
– rahapelaaminen
– raskaus ja vauvat
– ruoka ja viini
– sisustaminen ja 
 arkkitehtuuri
– talous
– tee se itse
– terveys, kuntoilu ja 
 hyvinvointi

– tiede ja tekniikka
– tyyli ja trendit
– työ ja ura
– ulkoilu ja luonto
– valokuvaus
– viihde, elokuvat ja 
 julkkikset
– vimpaimet ja 
 tietotekniikka
– ympäristö ja ekologia
– yöelämä

Kiinnostuksen kohteet:
Voit valita joko yhden tai yhdistää useita eri kiinnostuksen kohteita 
mainoskampanjassasi.

RETARGETOINTI

Vaihtoehto 1: Näytetään mainos A, jonka jälkeen näytetään mainos B samalle käyttäjälle.

Retargetointi eli uudelleenmarkkinointi nostaa mainoskampajan tehoa, sillä mainontaa näytetään jo
mainoksia nähneille tai jo asiakkaan verkkosivuilla vieraileille. 

Vaihtoehto 2: Näytetään mainontaa jo asiakkaan sivustolla käyneille. Asiakkaan sivulle asennetaan tagi,
jonka avulla tunnistamme asiakkaan sivustolla käyneet verkkolukijat.
Retargetoinnissa suosittelemme mainosmuotoina paraatia 980x400 ja mobiiliparaatia 300x300.
CPM-hintaan lisätään 20%.



NATIIVIMAINONTA

Natiivimainonnan avulla tarjoat kohderyhmällesi heitä kiinnostavaa sisältöä. Natiivimainonta Etelä-Suo-
men Median verkkosivuilla sisältää natiiviartikkelin ja natiivimainoksen, jota näytetään kampanjan aikana 
SOV:lla 50%. Natiiviartikkeli julkaistaan uutisartikkelin näköisenä ja sijaitsee sovitun lehden verkkosivuilla. 
Natiivimainos näkyy sekä etusivulla että artikkelisivulla. Meiltä voit myös ostaa natiivimainonnan sisällön-
tuotannon.

 
Natiiviartikkeleita säilytetään vuoden ajan kampanjan aloituksesta ellei asiakas toivo lyhyempää 
säilytysaikaa. Natiivimainoksen aineisto-ohjeet löydät 
https://www.helsinginuutiset.fi/s/mainos-natiiviartikkelin-aineisto-ohjeet-etela-suomen-mediassa

VERKKOSIVUSTO HINTA/SIVUSTO
(sis. natiiviartikkeli + natiivimainos 1 vk näkyvyydellä) 

Helsingin Uutiset 1 680 €
Länsiväylä 1 680 €
Vantaan Sanomat 1 680 €
Aamuposti 840 €
Iltamakasiini 840 €
Keski-Uusimaa 840 €
Länsi-Uusimaa 840 €
Uusimaa 840 €
Tamperelainen 840 €
Turkulainen 840 €
Imatralainen 505 €
Lappeenrannan Uutiset 505 €
Nurmijärven Uutiset 505 €
Mäntsälän Uutiset 505 €
Sipoon Sanomat 505 €
Vihdin Uutiset 505 €
Seinäjoen Sanomat 505 €

Hinnat valmiille aineistoille. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.



AINEISTON TOIMITUS
Aineiston toimituksen yhteydessä ilmoita seuraavat tiedot:
• Mainostajan ja kampanjan nimi
• Julkaisupäivä(t)/-aika
• Näyttöjen määrä
• Kohdemedia (mikä palvelu / mikä mainospaikka/mainosratkaisu)
• Kampanjan www-osoite, johon mainoksen tulee klikatessa ohjata
• Mainostajan yhteystiedot
• Materiaalin toimittajan yhteystiedot / yritys / yhteyshenkilö
Aineisto toimitetaan osoitteeseen verkkoaineisto@media.fi 

AINEISTOAIKATAULU
Valmiin aineiston määräajat 
• 5 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä:
 – Erikoisratkaisut ja kaikki muut kuin kuvamainosmuodot. 
• 3 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä:
 – GIF-, JPG- tai PNG-kuva-aineistot, kolmannen osapuolen tägi.
Valmistettava aineisto
• 3-5 arkipäivää ennen kampanjan alkua.

Kaikkien aineistojen ja mahdollisten seurantapikseleiden tulee olla HTTPS-yhteensopivia. 

Aineiston myöhästyminen
Jos aineiston toimitus myöhästyy, aineisto on sisällöllisesti arveluttavaa tai teknisesti toimimatonta, Etelä-Suomen Media ei takaa 
kampanjan alkavan haluttuna ajankohtana. Etelä-Suomen Media ei vastaa aineiston virheellisyydestä johtuvasta kampanjan alun 
myöhästymisestä, mutta pyrkii huomauttamaan tästä hyvissä ajoin asiakkaalle. Etelä-Suomen Media pidättää itsellään oikeuden 
poistaa näkyvistä ohjeiden vastaisen aineiston. Aineisto palautetaan näkyville, kun asiakas on korjannut sen ohjeistuksen mukaiseksi. 
Jos aineisto aiheuttaa kampanjan aikana teknisiä ongelmia, on Etelä-Suomen Medialla oikeus poistaa mainos sivustolta.

Verkkoaineiston vaihtaminen
Kampanjaa varattaessa on ilmoitettava, montako mainosta kampanjaan tulee ja miten niitä halutaan vaihdettavan. Kampanja-aikana 
aineiston voi halutessaan vaihtaa kerran per mainospaikka per kampanja-aika. Vaihtoaineiston toimitus on aineistoaikataulun mukainen. 
Useammasta mainoksen vaihdosta laskutamme tuntiveloituksen mukaisesti, samoin kuin yllättävistä kampanjan aikana tapahtuvista 
vaihdoista. Veloitus minimissään 40 euroa (+alv).

Verkkokampanjoiden todennus ja näyttötakuu
Kampanjat todennetaan Etelä-Suomen Median mainonnanhallintajärjestelmällä. Mikäli kampanja alittaa 95 % ostetusta näyttö-
määrästä, kampanjaa voidaan jatkaa kunnes näytöt täyttyvät tai puuttuvat näytöt hyvitetään Asiakkaan seuraavassa kampanjassa 
mainosnäyttöinä. Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta alle viisi (5) prosenttia, ei mainosnäyttöjä korvata. 
Mikäli Asiakkaan aineisto on toimitettu myöhässä, Etelä-Suomen Media ei vastaa näyttötakuun toteutumisesta.

Katso tarkemmat myyntiehdot https://www.keskisuomalainen.com/fi/yrityksille/myyntiehdot/ehdot/ 

VERKON TEKNISET TIEDOT JA AINEISTO-OHJEET i



YLEISIMMÄT MAINOSMUODOT JA KILOTAVURAJAT

Mainosmuoto Koko px Kuva-aineiston kt HTML5-aineiston ensilatauksen kt
Etusivu 750 x 1041 

1500 x 1041
150 
150

HTML5 ei sallittu 
HTML5 ei sallittu

Maksiparaati 980 x 552 80 200 
Paraatipaikka 980 x 400 80 200
Panorama 980 x 120 40 100
Jättibanneri 728 x 90 40 100
Suurtaulu 140 x 350 40 100
Pidennetty suurtaulu 160 x 600 40 100
Torni 200 x 900 60 100
Jättiboksi 468 x 400 40 100
Mainosboksi 300 x 250 40 100
Tikkeri 1600 x 45 40 100
Tarranurkka 300 x 200 40 100
Mobiiliparaati 300 x 300 40 80
Mobiilipanorama 300 x 150 30 50

Kilotavurajat ovat ehdottomia. Kilotavurajoja ei voi kiertää käytämällä loadereita tai kolmannen osapuolen tagiä. HTML5-aineistossa pyrittävä 
mahdollisimman pieneen ensilataukseen. 

Noudatamme ohjeistuksissa IAB Finlandin verkkomainonnan standardeja. Löydät lisätietoja: https://www.iab.fi/digimainonnan-abc/
suositukset-2.html. Kaikkien aineistojen ja mahdollisten seurantapikseleiden tulee olla HTTPS-yhteensopivia. 
Väliotsikko: Yleinen ohjeistus videon ja äänen käyttämiseen mainonnassa
Mainoksessa voidaan käyttää ääntä. Ääni käynnistyy 0,5 sekunnin viiveellä, kun käyttäjä vie hiiren mainoksen päälle (mouseover) 
ja loppuu, kun käyttäjä vie hiiren pois mainoksen päältä. Mikäli mainoksen videossa on käytössä auto-play, tulee videon käynnistyä 
ilman ääntä. Käyttäjällä tulee olla mahdollisuus sulkea video.   

HTML5-AINEISTOISTA HUOMIOITAVAA
Ensilatauksen tulee olla mahdollisemman pieni ja olisi hyvä välttää turhien requestien määrää. Ensilatauksen jälkeen tapahtuvia la-
tauksia. olisi syytä välttää: Mikäli se on mainoksen kannalta välttämätöntä, voi jälkilataus olla kilotavurajoiltaan maksimissaan saman 
suuruinen kuin ensilataus.

Lue lisää HTML5-aineistojen ohjeista » www.iab.fi-sivuilta.

TIKKERI
Tikkeri on selainikkunan alalaidassa oleva nauhamainen mainosmuoto, joka pysyy paikallaan sivu selailtaessa. Tikkeri-toteutukses-
sa on itsessään mukana Sulje–painike (mainokseen ei Sulje-painiketta tarvitse näin erikseen tehdä). Ota huomioon toteutuksessa, 
että kapeilla näytöillä suuri osa tikkeristä jää piiloon. Sijoita ydinviestit mainosalueelle vasempaan reunaan (mainosala 980 x 45) ja 
täytä taustavärillä loput tikkeristä. Myös symmetrisyys toimii hyvin. HUOM! Tikkerin kokonaispinta-ala 1600 x 45 px. Ei ääntä tai 
laajenevaa aineistoa. Tikkeriä ei näytetä puhelimessa.  

TARRANURKKA
Tarranurkka-toteutuksessa on itsessään mukana Sulje-painike (mainokseen ei tarvitse Sulje-painiketta näin erikseen tehdä).

TEKNISET TIEDOT JA AINEISTO-OHJEET i



Koostuu:
• 2-4 kuvatiedostoa, koko 300x300px tai 300x250px
• Tiedostomuoto JPEG, PNG tai GIF
• Tarkemmat aineisto-ohjeet ja rakennusohjeet: http://showroom.adform.com/publishers/keskisuomalainen/ 
• Valmis zip-tiedosto lähetetään osoitteeseen verkkoaineistot@media.fi 

3D HALF SWIPE
Koostuu:
• Yläosan kiinteä kuva, koko 300x150px
• Alaosan vaihtuva kuutio 2-4 kuvaa, koko 300x150px/kuva
• Tiedostomuoto JPEG, PNG tai GIF
• Kuvatiedostot lähetetään verkkoaineistot@media.fi 

RAAPUTUSPINTA
Koostuu:
• Mainoskoko 300 x 250 px (tietokone/tabletti) ja puhelimessa 300 x 300 px 
 (puhelimessa toimii myös 300 x 250 px)
• Boksipaketissa myytynä: koko 300 x 250 px
• Koostuu kahdesta kuvasta:
 - Kansikuva (tämä raaputetaan pois), 300 x 300 px tai 300 x 250 px. 
  Kuva tulee olla jpeg tai png -muodossa, EI GIF
 - Taustakuva (ilmestyy raaputtaessa, tiedostomuoto JPEG, PNG tai GIF), 
  300 x 300 px tai 300 x 250 px. Taustakuvasta linkitys asiakkaan verkkosivulle. 

RICH MEDIA TOTEUTUKSET 
Mobiilin rich media -ratkaisut näkyvät iOS- ja Android-laitteissa sekä osassa Windows-laitteita.  Mainokset kohdennetaan niin, että ne näkyvät 
vain laitteilla, joilla ne toimivat oikein. Asiakas voi toimittaa valmiin rich media –aineiston tai mainos voidaan rakentaa Mediaseppien toimesta. 

Jos asiakas rakentaa itse mainoksen:
• Lataa template + katso aineisto-ohjeet http://showroom.adform.com/publishers/keskisuomalainen/ 
• Aineiston voi rakentaa osoitteessa http://studio.adform.com, järjestelmä on ilmainen.
• Tehty aineisto lähetetään zip-tiedostona verkkoaineisto@media.fi osoitteeseen viimeistään 3 arkipäivää ennen kampanjan aloitusta
 
Jos aineisto rakennetaan Mediaseppien puolesta:
• Asiakas lähettää kuvatiedostot Mediasepille
• Aineisto: tarvittavat kuvatiedostot
• Hinta puolivalmiille aineistolle 40 € + alv
Katso esimerkkitoteutuksia ja tarkemmat aineisto-ohjeet: http://showroom.adform.com/publishers/keskisuomalainen/ 

3D-KUUTIO TAI SLIDE SWIPE

←     →
3D kuutio

←     →
Slide 

Swipe
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Paraatikaruselli
Mainosmuoto näkyy kaikilla päätelaitteilla.

Koostuu:
• Taustakuva 980x400px, tiedoston koko max 40 kt. Huomioitava: logot yms. (eivät pakollisia elementtejä) tulee sijoittaa mai 
 noksen responsiivisuuden takia vasemaan ylä- ja/tai alareunaan. Logoalue 300 px leveys, 70 px korkeus.  Taustakuvalla on oma 
 linkitysosoite.
• Tuotekuvat, jotka pyörivät karusellissa: 300x250px/kuva, kuvia 5-10 kpl, tiedoston koko max 40kt/kuva, jokaisella kuvalla voi 
 olla oma linkitysosoite. 
• Käynnistyy itsestään (autoplay), mainoksen näkijä voi myös itse pyörittää karusellia.

Boksivideo: tietokone/tabletti/puhelin
Koostuu seuraavista osista:
• Taustakuva
• Aloituskuva (aloituskuvaa klikkaamalla käyttäjä käynnistää videon) = lopetuskuva
• Video

Tekninen ohjeistus:
• Taustakuvan pikselikoko 300 x 250 px. 
• Aloitus- ja lopetuskuvan pikselikoko 300 x 250 px.
• Kuvien tulee olla jpeg tai png -muodossa
• Kuvien yhteenlaskettu kilotavuraja: 80 kt
• Videon tiedostomuoto: MP4
• Videon koko: maks.3Mb
• Videon kesto: maks. 1min
• Video codec: H.264 
• Audio codec: AAC
• Play-nappi tulee automaattisesti aloituskuvaan, eli sitä ei tarvitse tehdä

Boksi voidaan toteuttaa kahdella tavalla.
1. Boksivideo käynnistyy automaattisesti. Äänet käynnistyvät käyttäjän aloitteesta.
2. Boksivideo käynnistyy käyttäjän aloitteesta (play-painike)

 
Videoparaati 
Videoparaatin hintaan sisältyy mainostila, videon houstaus, tekninen toteutus. 
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Videoparaatimainos koostuu seuraavista osista:
• Taustakuva
• Aloituskuva (aloituskuvaa klikkaamalla käyttäjä käynnistää videon) = lopetuskuva
• Video

Videoparaatin tekninen ohjeistus:
• Taustakuvan pikselikoko maks. 980 x 400 px. Taustakuvan päälle tulee näkyville aloituskuva. Keskitä viestisi vasempaan   
 reunaan (leveys 320 px), huomioi reunat aloituskuvan ala/ylä/oikea reuna 20 px.
• Aloitus- ja lopetuskuvan pikselikoko 640 x 360 px
• Videoruudun koko 640 x 360 px
• Kuvien tulee olla jpeg, gif tai png -muodossa
• Kuvien yhteenlaskettu kilotavuraja: 80 kt
• Videon muoto: MP4
• Videon koko: maks. 3Mb
• Videon kesto: maks. 1 min, (suosittelemme kestoksi 20–30sek)
• Video codec: H.264
• Audio codec: AAC
• Play-nappi tulee automaattisesti aloituskuvaan, eli sitä ei tarvitse tehdä

Mobiilivideoparaati
Mobiiivideoparaatimainos koostuu seuraavista osista:
• Taustakuva 300 x 300 px
• Aloituskuvan ylä/ala osaan taustakuvalle tilaa 65 px. kts. mallikuva
• Aloitus- ja lopetuskuvan pikselikoko 300 x 170 px
• Videoruudun koko on 300 x 170 px
• Videoalue on pystysuunnassa keskellä.
• Kuvien tulee olla jpeg, gif tai png -muodossa
• Videon muoto: MP4
• Videon koko: maks. 3Mb
• Videon pituus: maks. 1 min, (suosittelemme kestoksi 20–30sek)
• Video codec: H.264
• Audio codec: AAC
• Play-nappi tulee automaattisesti aloituskuvaan, eli sitä ei tarvitse tehdä

Videoetusivu ja artikkelivideo
• Videon koko: 640×360, 854×480, 1280×720 pikseliä (16:9 kuvasuhde)
• 720p/1080p suositus)
• Kuvataajuus: 25 fps
• Videon bitrate: Yli 1,5 Mbps
• Videon codec: H.264, MPEG-4, MPEG 1/2, VP5/6, DIVX, XviD
• Pikselimuoto: Square pixel
• Audio bitrate: Yli 128 kbps
• Audio codec: AAC tai mp3
Tiedostojen lähetys mielellään linkin takaa, alle 10mb videot myös sähköpostitse.

TEKNISET TIEDOT JA AINEISTO-OHJEET i



TEKNISET TIEDOT JA AINEISTO-OHJEET i

NATIIVIMAINONTA
Natiiviartikkeleiden ulkoasu on samankaltainen kuin journalistiemme toimittamissa jutuissa ja julkaisussa käytetään samaa järjes-
telmää. Julkisen sanan neuvoston ohjeistuksen mukaan maksettu sisältö tulee erottaa journalistisesta sisällöstä, maksetun sisällön 
erottaa ”Kaupallinen sisältö” tai ”Mainos”-tunnisteesta.
Paketti koostuu sekä natiiviartikkelista että -mainoksesta.

Natiiviartikkelin aineisto-ohjeet:
• Yrityksen logo png-tiedostona (”syvätty” eli logossa ei ole esim. valkoista taustaa)
• Yrityksen graafinen ohjeistus tarvittaessa
• Yrityksen lyhyt esittelyteksti sekä linkit some-sivuille
• Otsikko (voi olla sama otsikko kuin natiivimainoksessa)
• Ingressi suositeltava pituus 250-350 merkkiä
• Artikkelin väliin kuvat ja/tai videot yhteensä 2-5 kpl
• Artikkelin suositeltu pituus 2500-3000 merkkiä
• Juttuartikkelin väliin kuvat vaakakuvia ja toimitetaan mieluummin suurina kuin liian pieninä. Vähimmäisleveys 800 px. 
 Videot voidaan upottaa artikkeliin suoraan asiakkaan omalta YouTube- tai Vimeo-kanavalta tai lisätä Keskisuomalaisen Vimeo-  
 tilin alle.
• Artikkelin teksti tulee toimittaa joko Word-dokumenttina tai tekstitiedostona (ei pdf-tiedostona).
• Linkit asiakkaan sivuille: toimita sekä urlit/osoitteet että linkkiteksti (linkattava sana/lause). 
 Linkkejä voi olla useita esim. 
 linkki verkkokauppaan, verkkosivuille, some-kanaviin tms.

Natiivimainoksen aineisto-ohjeet:
• Otsikko (sama kuin artikkelin otsikko)
• Kuva 750 x 500 px
• (Lyhyt teksti = yksi virke, max. 120 merkkiä, ei julkaista kaikissa verkkopalveluissa)

MAKSUEHTO
10 päivää netto 

REKLAMAATIOT 
Mainoskampanjaa koskevat huomautukset tulee tehdä kirjallisena myynnin yhteyshenkilölle viimeistään 8 vuorokauden kuluttua 
kampanjan päättymisestä. Etelä-Suomen Median korvausvelvollisuus voi rajoittua enintään kampanjan hintaan. 

KILPAILIJOIDEN MAINONTA
Kilpailijoiden näkyvyyttä Etelä-Suomen Median verkkopalveluissa ei rajoiteta. Tietoa kilpailijoiden samanaikaisista kampanjoista ei 
myöskään anneta kolmansille osapuolille. Nämä seikat johtuvat seuraavista syistä: 1. Median ja asiakkaan välisen suhteen ehdoton 
luottamuksellisuus. 2. Verkkomedian ominaisuutena mainospaikkojen rajallisuus. (Kampanjalle ei voida tarjota vastaavaa muuta 
paikkaa) Kilpailijoiden mainonnan samanaikainen näkyminen Etelä-Suomen Median verkkopalveluissa ei aiheuta Etelä-Suomen 
Medialle korvausvelvollisuutta.

HINNANMUUTOKSET
Pidätämme oikeuden hinnan ja mainosmuotojen muutoksiin.


