
Etelä-Suomen Median lehtien kattava

julkaistaan ke-to 9.-10.3.2022
Tarkemmat lehtikohtaiset julkaisupäivät seuraavalta sivulta

Koulutuksella on selkeä yhteys terveyteen ja hyvinvointiin. Koulutus muokkaa 
ihmisen tietoja, taitoja ja arvoja. Se vaikuttaa työmarkkina- ja ammattiasemaan sekä 
sitä kautta myös tulotasoon ja taloudelliseen asemaan.

Kouluttautuminen koskettaa meitä kaikkia jossain vaiheessa elämää. Tulevaa 
ammattia mietitään, ammattiosaamista päivitetään kursseilla sekä koulutuksilla ja 
vaihtoehtona voi myös olla kokonaan uusi työ tai jopa ammatinvaihto.

Tavoitat
medioillamme

Uudellamaalla 
yhteensä 1 076 000 

kontaktia, 

siis jopa 86% 
alueen väestöstä! *

* Keskisuomalaisen Yhteistavoittavuustutkimus 2022. Tutkimuksessa yhteistavoittavuuteen kuuluu 
lehtimedia ja digitaaliset ulkomainonnan kanavat.  Väestöstä tutkittavina olivat alueen 15-79 vuotiaat.
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Mediapaketti 1

Lehdet: 
Helsingin Uutiset, Länsiväylä,
Vantaan Sanomat, Nurmijärven 
Uutiset, Sipoon Sanomat, 
Keski-Uusimaa

Printti-ilmoituskoko:
82 x 134mm tai 125 x 88 mm

Pakettihinta 2 354 €
(norm. 4 707 €)
Mahd. valmistusmaksu 30 €

Mediapaketti 2

Lehdet: 
Helsingin Uutiset, Länsiväylä,
Vantaan Sanomat, Nurmijärven 
Uutiset, Sipoon Sanomat, 
Keski-Uusimaa

Printti-ilmoituskoko:
125 x 180mm tai 254 x 88 mm

Pakettihinta 4 292 €
(norm. 8 583 €)
Mahd. valmistusmaksu 80 €

Mediapaketti 3

Printti-ilmoituksen yhteydessä 
displaymainonta -25%

Jättiboksipaketti 
468 x 400 px ja 300 x 300 px
30 000 näyttöä

Teemahinta 248 €
(norm. 330 €)
Mahd. valmistusmaksu 80 €

Mediapaketti 4

Printti-ilmoituksen yhteydessä 
displaymainonta -25%

3D-paraatipaketti 
984 x 400 ja 300 x 300 px
25 000 näyttöä

Teemahinta 413 €
(norm. 550 €)
Mahd. valmistusmaksu 100 €

Lehdessä Koulut ja kurssit -osastolla julkaistun ilmoituksen teksti ja logo saa lisäksi verkkonäkyvyyden rekrytointi.com -sivuston koulutusosiossa. (Minimikoko 105 pmm). 
Hinnat koskevat vain uusia varauksia. Ei muita alennuksia. Paperilaskutuslisä 7€/lasku, e-laskut ja sähköpostilaskut veloituksetta. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%. 

Koosteen julkaisupäivät:
Keskiviikko 9.3.: Aamuposti, Aamuposti Viikko, Helsingin Uutiset, Keski-Uusimaa, 
Keski-Uusimaa Viikko, Länsi-Uusimaa, Länsiväylä, Mäntsälän Uutiset, Nurmijärven Uutiset, Tamperelainen, 
Uusimaa, Vantaan Sanomat, Vihdin Uutiset

Torstai 10.3.: Lopen Lehti, Sipoon Sanomat, Loviisan Sanomat

Paketoi mainoskampanja
useampaan lehteen ja 

saat jopa
-50% alennuksen

hinnastohinnoista!

Mainosmuodot ovat laiteriippumattomia, eli viestisi tavoittaa 
lukijan tietokoneella, tabletilla tai puhelimella.

Esimerkkipaketteja:
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Digitaalinen bussimainonta & uudet HSL-bussien diginäytöt

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. Paperilasku 7 € / lasku + alv. e-laskut ja sähköpostilaskut veloituksetta.

Mediapaketti 5
Kantakaupunki -kohdennettu 
bussikampanja, 2 viikkoa

Paikallisliikenteen bussien määrä 155 
Näyttöjen määrä 397 kpl
Matkustajamäärä kampanja-aikana 204 342 hlöä
* HSL 200, 20, 30, 40  
* Pohjolan liikenne * Korsisaari * Onnibus

4 näyttökertaa / kohdennusalue 
2 000 € (norm. hinta 2 616 €)

2 näyttökertaa / kohdennusalue 
1 100 € (norm. hinta 1 438 €)

Mediapaketti 6
Koko Uusimaa -kohdennettu 
bussikampanja, 2 viikkoa

Matkustajamäärä kampanja-aikana 
1 770 000 hlöä!

2 näyttökertaa / kohdennusalue 
6 500 € (norm. hinta 9 242 €)

Mediapaketti 7
Uudenmaan lukiot -kohdennus, 2 viikkoa

Lokaatiokohdennettu, 750 m toimipaikasta
53 lukiota, näyttökerrat 244 400 krt 
3 400 € (norm.hinta 4 888 €)

Bussissa on keskimääräinen matka-aika 15 minuuttia. Mainosspotin pituus on 10 sekuntia ja mainos esitetään busseissa 
vähintään 3 minuutin välein. Voimme vaihtaa materiaalia vaikka viikoittain tai hyödyntää esim. kahta eri materiaalia. 

HSL bussien diginäyttöinfran vahva kilpailuetu on liikennöintialueen sisällä tarjottavat paikannusalueet, joilla saavutat tehokkaan 
tavoittavuuden sekä laajemmat pakettiratkaisut. Äly- ja lokaatio kohdennetut ratkaisumme ovat räätälöitävissä mm. Uudenmaan alueen 
lukioiden ja peruskoulujen lähettyville. Lue lisää DOOH:in mahdollisuuksista seuraavan dian natiiviartikkeli esimerkistämme.

Toistotilauksella 
viikko veloituksetta

yhteen uuteen 
pakettivaraukseen 

myöhempään ajankohtaan. 

(Käyttö maaliskuun 
2022 loppuun mennessä)

Uutuutena 
HSL-näytöt 
busseissa!
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Kaikkiin hintoihin lisätään alv. Paperilasku 7 € / lasku + alv. e-laskut ja sähköpostilaskut veloituksetta.

Natiivimainonta ja sisältömarkkinointi 
esimerkki:

MAINOS: ETELÄ-SUOMEN MEDIA MAINOS: ETELÄ-SUOMEN MEDIA

Nosto asiakasviestinnän 
uutiskirjeeseen

7 päivän näkyvyys etu- ja 
artikkelisivun nostopaikalla 

yhdessä lehdessä

Oma artikkelisivu sis. 
tekstiä, kuvia, videoita 

ja linkkejä

Oma koostesivu sisältäen 
kaikki mainostajan omat 

artikkelit

Raportointi artikkelista

Hyödynnä yrityksesi 
oman median 
kanavissa

Käytä printin advertoriaalia
esitteenä yrityksesi 
mainonnassa

Palvelumme Hyödynnä kaikissa 
kanavissasi

Monikanavainen 
toteutus

Tavoita ja vaikuta 
informatiivisella 
sisällöllä

Mediapaketti 8
Natiiviartikkeli
Integroidaan mainosviestinne suoraan Koulutusteeman sisältöön! Natiivimainonnalla voidaan kertoa 
enemmän, ja rakentaa pidempiaikaista muistijälkeä. Valmiin artikkelin käyttömahdollisuudet ovat lähes 
rajattomat! Katso esimerkit alta ja Pyydä tarjous!

Käyttö omissa some 
kanavissasi
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Hyödynnä koostenäkyvyys 
ja monikanavainen 
mediatarjontamme nyt! 

Mediamyynti:
MERJA MARTINMÄKI
Tuotepäällikkö, rekrytointi- ja koulutusmyynti
Puh. 040 688 2956
merja.martinmaki@media.fi

Ota yhteyttä mediamyyntiimme – rakennamme 
tarpeisiisi sopivan kampanjatarjouksen!

Etelä-Suomen Median lehtien Koulutus -koosteella kohdistat mainontasi suoraan 
oikealle kohderyhmälle ja tavoitat tehokkaasti lehtiemme printti- ja verkkolukijat! 

Meiltä saat myös Google- ja somemainontaa, natiivimainontaa ja sisällöntuotannon 
sekä digitaalista ulko- ja bussimainontaa.

Tavoitat
medioillamme

Uudellamaalla 

yhteensä 1 076 000 
kontaktia, 

siis jopa 86% 
alueen väestöstä! *

Keskisuomalaisen Yhteistavoittavuustutkimus 2022. Tutkimuksessa yhteistavoittavuuteen kuuluu 
lehtimedia ja digitaaliset ulkomainonnan kanavat.  Väestöstä tutkittavina olivat alueen 15-79 vuotiaat.

Tavoitat
medioillamme
Tampereella

yhteensä 211 000
kontaktia, 

siis jopa 90% 
Tampereen alueen 

väestöstä! *


