Kodista on moneksi
Kattava asumisen erikoisteema

Etelä-Suomen Media julkaisee sanoma- ja kaupunkilehdissään kattavan
Kodista on moneksi –teeman 26.-27.2.2022
Moderni koti taipuu moneen. Koti ei ole enää pelkkä koti vaan paikka, jossa tehdään töitä,
opiskellaan, urheillaan ja harrastetaan. Kotona vietetäänkin entistä monipuolisemmin aikaa.

Etelä-Suomen
Median lehdillä tavoitat

978 000

printti- ja verkkolukijaa!
KMT 2021

Kodista on moneksi -erikoisteema esittelee asumisen trendejä journalistisen sisällön ja kattavan
kaupallisen osion voimin. Näkymällä tässä erikoisteemassa tavoitat tehokkaasti ostovoimaisen väestön,
joista suurelle osalle koti on viime aikoina tullut yhä tärkeämmäksi ja keskeisemmäksi paikaksi. Se näkyy
suomalaisten halussa satsata asumiseensa – nyt kunnostetaan innolla niin sisätiloja kuin kotipihaa ja
tuodaan mökkikin mukavuuksineen tähän päivään.
Hyödynnä teemanäkyvyys ja kohdista mainonta suoraan oikealle kohderyhmälle!

Saat -50% alennuksen printtimainonnasta!
Lehti

Norm. Hinta
1/4 sivu

Teemahinta
1/4 sivu

3 ilmoituksen
toisto kelluvana

Kokonaistavoittavuus

Aamuposti

Xxx €

xxx €

xxx €

67 000

Helsingin Uutiset

Xxx €

xxx €

xxx €

370 000

Karkkilan Tienoo

Xxx €

xxx €

xxx €

*

Keski-Uusimaa

Xxx €

xxx €

xxx €

77 000

Lopen Lehti

Xxx €

xxx €

xxx €

*

Loviisan Sanomat

Xxx €

xxx €

xxx €

12 000

Luoteis-Uusimaa

Xxx €

xxx €

xxx €

*

Länsi-Uusimaa

Xxx €

xxx €

xxx €

42 000

Länsiväylä

Xxx €

xxx €

xxx €

146 000

Mäntsälän Uutiset

Xxx €

xxx €

xxx €

19 000

Nurmijärven Uutiset

Xxx €

xxx €

xxx €

32 000

Sipoon Sanomat

Xxx €

xxx €

xxx €

17 000

Tamperelainen

Xxx €

xxx €

xxx €

191 000

Uusimaa

Xxx €

xxx €

xxx €

66 000

Vantaan Sanomat

Xxx €

xxx €

xxx €

118 000

Vihdin Uutiset

Xxx €

xxx €

xxx €

25 000

Kokonaistavoittavuus: KMT 2021,
* Lehdellä ei ole virallista tavoittavuuslukua

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24%. Ei koske voimassa olevia sopimushintoja.
Kelluvat ilmoitukset maksimissaan samaa kokoa kuin teemailmoitus. Hinnat eivät koske etu- tai kokosivuja.

Hyödynnä teeman alennushinnat
Verkkomainonta sivusto

Näyttömäärä

Paraatipaketti hinta

Boksipaketti hinta

Aamuposti.fi

50 000

735 €

315 €

Helsinginuutiset.fi

70 000

1 029€

441€

Karkkilantienoo.fi

xxx

xxx

xxx

Keski-uusimaa.fi

50 000

735 €

315 €

Lopenlehti.fi

xxx

xxx

xxx

Loviisansanomat.fi

5000

73€

32€

Luoteis-uusimaa.fi

10 000

147 €

63 €

Lansi-uusimaa.fi

15 000

220 €

95 €

Lansivayla.fi

30 000

441 €

190 €

Mantsalanuutiset.fi

5 000

73 €

32 €

Nurmijarvenuutiset.fi

20 000

294 €

126 €

Sipoonsanomat.fi

xxx

xxx

xxx

Tamperelainen.fi

70 000

1 029 €

441 €

Uusimaa.fi

30 000

441€

190€

Vantaansanomat.fi

30 000

441 €

190 €

Vihdinuutiset.fi

xxx

xxx

xxx

Paraatipaketti 980 x 400 px
+ mobiili 300 x 300px

Boksipaketti 300 x 250 px
+ mobiili 300 x 300px

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24%. Ei koske voimassa olevia sopimushintoja.
Meiltä myös aineistojen valmistus – kysy lisää!

Alueellinen ulkomainonta (DOOH)

Big One –ulkomainosnäytöt, Neste- ja Teboil –asemien
tankkausnäytöt, digitaalinen bussimainonta
Ulkomainonta näkyy juuri siellä, missä ihmiset luonnollisesti liikkuvat:
kaupunkien keskustoissa, kauppakeskuksissa, paikallisliikenteen busseissa
ja liikenneasemilla.
Mainosmuoto

Uusimaa

HINTA alk. / viikko / taulu

Big One –
ulkomainosnäytöt

21 kpl

234 € / kpl

Neste & Teboil
liikenneasemamedia

61 kpl

54 € / kpl

Digitaalinen
bussimainonta

Katso HSL-bussien myötä uudistunut
Uudenmaan verkostomme dooh.meks.fi

Mainonnan sisältöä voi suunnitella
tai muuttaa muun muassa vuorokaudenajan,
kohderyhmän tai kampanja vaiheen
mukaan nopeasti ja reaaliaikaisesti.
Lisäksi ulkomainontaan ei ole olemassa
ad blockereita, eli mainoksia ei voi ohittaa.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24%. Meiltä myös aineistojen valmistus – kysy lisää!

Natiivimainonta ja
sisältömarkkinointi
esimerkki:

Palvelumme
Monikanavainen toteutus
Oma artikkelisivu
sis. tekstiä, kuvia, videoita ja linkkejä
7 päivän näkyvyys etu- ja artikkelisivun
nostopaikalla yhdellä sivustolla
Oma koostesivu sisältäen kaikki
mainostajan omat artikkelit
Raportointi artikkelista

Hyödynnä kaikissa kanavissasi
Nosto asiakasviestinnän uutiskirjeeseen
Käyttö omissa somekanavissasi
Käytä printin advertoriaalia esitteenä
yrityksesi mainonnassa
Tavoita ja vaikuta informatiivisella sisällöllä
Hyödynnä yrityksesi oman median kanavissa

Natiivimainonta on markkinointiviestinnän muoto, jossa mainostaja saa käyttöönsä tilaa, joka on totutusti kuulunut
vain median omalle sisällölle. Hyvä natiivimainos tarjoaa lukijalleen lisäarvoa. Natiivimainonta on mahdollista
toteuttaa monikanavaisesti sekä verkossa että printtimedioissa.
Toteutamme ammattitaidolla kohderyhmääsi aidosti kiinnostavan toimituksellisen sisällön, jonka parissa lukija viihtyy.

Avaimet käteen -toimitus – hyödynnä sisältö kaikissa kanavissasi!

Hyödynnä teemanäkyvyys
ja monikanavainen
mediatarjontamme nyt!
Kysy lisää – rakennamme tarpeisiisi
sopivan teematarjouksen!
Ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai
Kim Qvick, Asiakkuusjohtaja
puh. 044 0202008
kim.qvick@media.fi

