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* Lähde: Kansallinen mediatutkimus 2020

Pääkaupungin keskusta on edelleen
the place to be!
Helsingin keskustan vetovoimasta on viime aikoina puhuttu ja kirjoitettu paljon. Kuluttajien halusta, mutta myös erityisesti
syistä, jotka vetävät jatkossa ihmisiä ytimeen ollaan syystäkin huolissaan. Miten pääkaupungin ydin palauttaa
vetovoimansa koronan jälkeen, miksi ja miten keskustaan tullaan jatkossa asioimaan, viihtymään ja kuluttamaan?
Helsingin Uutiset seuraa Helsingin keskustan kehitystä tiiviisti. Emme kuitenkaan tyydy pelkästään seuraajan rooliin,
vaan haluamme aidosti olla mukana kehittämässä ja rakentamassa elävää ja vetovoimaista ydintä!
Helsingin Uutiset, Vantaan Sanomat ja Länsiväylä julkaisevat Ytimessä-teemaa kahdesta
neljään kertaa vuodessa. Teemaan tehdään vahva journalistinen sisältö, joka:


kertoo Helsingin keskustan kehittämiseen liittyvät käänteet



esittelee ainutlaatuisia palveluita ja erikoisliikkeitä, joita et muualta Suomesta löydä



vinkkaa, miten ja missä voit keskustassa viihtyä, olet sitten sinkku tai perheellinen



kertoo joulukaupan parhaat tärpit ja selvittää, miten ja missä ydinkeskustassa voi talviaikaan viihtyä

Helsingin Uutisten, Vantaan Sanomien ja Länsiväylän kautta viestinne tavoittavat
555 000* ostovoimaista lukijaa pääkaupunkiseudulla.
Lähtekää tekin mukaan rakentamaan Ytimen vetovoimaa!
Karri Kannala
päätoimittaja
Helsingin Uutiset

* Kansallinen mediatutkimus 2020

Teeman rakenne ja
mainospaikat

82 x 88

Ytimessä-teema julkaistaan Helsingin Uutisissa, Länsiväylässä ja
Vantaan Sanomissa lauantaina 20. marraskuuta monisivuisena
kokonaisuutena koostekartan kera.
Lisäksi koostekartta julkaistaan uudelleen Helsingin Uutisissa
keskiviikkona 27. marraskuuta.

125 x 180

82 x 134
125 x 180
254 x 88

254 x 88

125 x 88

Teeman mainospaikat sijoittuvat vahvan journalistisen sisällön
yhteyteen, jolloin yrityksesi mainonta näkyy tutkitusti luetun ja
luotettavan sisällön yhteydessä.
Koostekartta on aukeaman
kokonaisuus Helsingin keskustan
kartasta, johon kaikki mukana
olevat yritykset on sijoitettu.
Markkinoimme teemaa
monikanavaisesti
mm. printissä, verkossa,
somessa sekä HSL-bussien
näytöillä.

254 x 365
tai 1/1 advertoriaali

254 x 180

Havainnekuva kartta-aukeamasta

Teemamainonnan hinnat

KAMPANJAPAKETTI - HELSINGIN UUTISET,
LÄNSIVÄYLÄ & VANTAAN SANOMAT

Sisältää valitsemasi printti-ilmoituskoon alla olevasta
listasta, näkyvyyden Ytimessä-kartoissa (lisäjulkaisu Helsingin
Uutisissa 27.11.), 1kk mittaisen näkyvyyden kaupallisessa
teema-artikkelissa medioiden verkkosivuilla, sekä näkyvyyden
koostekartassa HSL bussinäytöillä kampanjan ajan.

Teemahinta

Koko sivu 254 x 365mm

5 000€

Aukeama 526 x 365mm

10 000€

4-sivua

15000€

6-sivua

19000€

VANTAA

(arvo 14380€)

ESPOO

(arvo 26260€)

HELSINKI
KAUNIAINEN

(arvo 37 055€)
(arvo 48 780€)

Ilmoitusvaraukset ja valmistettava aineisto: 16.11.2021 klo 12 mennessä
Valmiit pdf-aineistot: 18.11.2021 klo 12 mennessä
Aineistojen toimitus osoitteeseen: helsingin.ilmoitukset@media.fi

KIRKKONUMMI

Jakelualue:
Helsinki, Vantaa,
Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi
Jakelumäärä:
402 360 kpl

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24%. Hinnat koskevat painovalmiita pdf-aineistoja.
Paperilasku 7€/lasku, e-laskut ja sähköpostilaskut veloituksetta.

Hyödynnä teemanäkyvyys ja
monikanavainen
mediatarjontamme nyt!
Ota yhteyttä mediamyyntiimme – rakennamme tarpeisiisi sopivan
kampanjatarjouksen!

Joona Auvinen p. 040 831 2895
Joni Hack p. 040 687 7163
Pipsa Pulkkinen p. 0400 747 109
Oskari Mikkola p. 050 350 0777
Kim Qvick p. 044 020 2008
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@media.fi

