
Etelä-Suomen Median odotettu

KOULUTUS – ovi uusiin taitoihin ja mahdollisuuksiin

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 uusi työ, tai jopa ammatinvaihto.

Tule kertomaan kattavassa koulutusteemassa, 
minkälaisia ovia oppilaitoksenne tarjoaa!

Tavoitat
medioillamme
Uudellamaalla 

86% 
alueen väestöstä! 

KANTAR 2022

ilmestyy keväällä 2023 kaksi kertaa:
Teema I tammikuussa, 11.-12.1.
Teema II    maaliskuussa, 1.-2.3.
Lehtikohtaiset julkaisupäivät löydät seuraavalta sivulta



Teeman julkaisupäivät medioittain:

Keskiviikkona 11.1. ja 1.3.
Aamuposti, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Helsingin Uutiset,
Länsiväylä, Vantaan Sanomat, Mäntsälän Uutiset, Nurmijärven Uutiset,
Seinäjoen Sanomat, Tamperelainen, Vihdin Uutiset

Torstaina 12.1. ja 2.3.
Lopen Lehti, Sipoon Sanomat, Loviisan Sanomat, Uusimaa

Paketoi mainoskampanja
useampaan lehteen ja 

saat jopa
-50% alennuksen

hinnastohinnoista!

Paketti-
alennustaulukko

1 lehti -10% 

2 lehteä -15%

3 lehteä -20%

4 lehteä -25%

5 lehteä -30%

6 lehteä -40%

7 lehteä, tai yli -50%



Mahdollinen valmistusmaksu 50 €

Printissä

PKS + lähialueet

Helsingin Uutiset, Keski-Uusimaa,
Länsiväylä, Mäntsälän Uutiset,
Nurmijärven Uutiset,
Vantaan Sanomat

Pakettihinta 4 968,80 €
(norm.hinta 8 283,00 €)

Ympäristökunnat

Aamuposti, Keski-Uusimaa,
Lopen Lehti, Länsi-Uusimaa,
Mäntsälän Uutiset, 
Nurmijärven Uutiset,
Sipoon Sanomat, Vihdin Uutiset

Pakettihinta 4 031,00 €
(norm.hinta 8 062,00 €)

Koko ESM

Aamuposti, Helsingin Uutiset,
Keski-Uusimaa, Lopen Lehti,
Loviisan Sanomat, Länsi-Uusimaa,
Länsiväylä, Mäntsälän Uutiset,
Nurmijärven Uutiset,
Seinäjoen Sanomat, Sipoon        

Sanomat, Tamperelainen,
Uusimaa, Vantaan Sanomat,
Vihdin Uutiset

Pakettihinta 8 838,00 €
(norm.hinta 17 676,00 €)

Esimerkkipaketit:
1/6 -sivu, 125x150 mm, tai 82x180 mm

Hinnat koskevat vain uusia varauksia. Ei muita alennuksia. Hintoihin lisätään mahdollinen valmistusmaksu tai valmiiden aineistojen käsittely- ja tarkastusmaksu 5€ + alv 24% ja se koskee printti-, digi- ja ulkomainonnan aineistoja. Maksua 
ei veloiteta, jos käytetään aiemmin Mediatalo Keskisuomalaisen tuotteissa julkaistua materiaalia muuttumattomana. Paperilaskutuslisä 7€/lasku, e-laskut ja sähköpostilaskut veloituksetta. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%. 

Onko jokin muu 
koko/paketti 
mieluisampi? 

Ota yhteyttä, 
ja pyydä tarjous!



Verkossa

Printti-ilmoituksen 
yhteydessä 

displaymainonnan
teema-alennus

alk. -25%

PKS + lähialueet

120 000 näyttöä

Teemahinta      1 530,00 €
(norm.hinta 2 040,00 €

Kampanja sivuilla: 
helsinginuutiset.fi, keski-uusimaa.fi,
lansivayla.fi, mantsalanuutiset.fi,
nurmijarvenuutiset.fi ja
vantaansanomat.fi

Ympäristökunnat

55 000 näyttöä   

Teemahinta     701,25 €
(norm.hinta 935,00 €)

Kampanja sivuilla: 
aamuposti.fi, keski-uusimaa.fi,
lopenlehti.fi, lansi-uusimaa.fi,
mantsalanuutiset.fi,
nurmijarvenuutiset.fi,
sipoonsanomat.fi ja vihdinuutiset.fi

Koko ESM

200 000 näyttöä

Teemahinta      2 380,00
(norm.hinta 3 400,00 €)

Kampanja sivuilla: 
aamuposti.fi, helsinginuutiset.fi,
keski-uusimaa.fi, lopenlehti.fi,
loviisansanomat.fi, lansi-uusimaa.fi,
lansivayla.fi, mantsalanuutiset.fi,
nurmijarvenuutiset.fi, seinajoensanomat.fi,
sipoonsanomat.fi, tamperelainen.fi,
uusimaa.fi, vantaansanomat.fi ja
vihdinuutiset.fi

Hinnat koskevat vain uusia varauksia. Ei muita alennuksia. Hintoihin lisätään mahdollinen valmistusmaksu tai valmiiden aineistojen käsittely- ja tarkastusmaksu 5€ + alv 24% ja se koskee printti-, digi- ja ulkomainonnan aineistoja. Maksua ei 
veloiteta, jos käytetään aiemmin Mediatalo Keskisuomalaisen tuotteissa julkaistua materiaalia muuttumattomana. Paperilaskutuslisä 7€/lasku, e-laskut ja sähköpostilaskut veloituksetta. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%. 

Esimerkkipaketit:
Tuplaboksipaketti 468x600 px, ja 300x431 px

Mahdollinen valmistusmaksu 80 €



DISPLAY-MAINOSMUODOT

Tuplaboksipaketti

Tehokas mainos desktopilla ja mobiilissa sisältöjen välissä.

• Koko: Desktop 468 x 600 px
Mobiili 300 x 431 px

• Näytetään laiteriippumattomasti 
desktopilla ja mobiilissa, siellä missä 
lukijat eniten vierailevat

• Myydään näyttöpohjaisesti

• CPM: 17 €



Bussissa

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.

Tavoittavat
HSL-näytöt 
busseissa!

Kaikkiin 
DOOH-paketteihin 
15.12. mennessä 

varattaessa 
viikko mainosaikaa 

kaupan päälle! 

Hinnat koskevat vain uusia varauksia. Ei muita alennuksia. Hintoihin lisätään mahdollinen valmistusmaksu tai valmiiden aineistojen käsittely- ja tarkastusmaksu 5€ + alv 24% ja se koskee printti-, digi- ja ulkomainonnan aineistoja. Maksua ei 
veloiteta, jos käytetään aiemmin Mediatalo Keskisuomalaisen tuotteissa julkaistua materiaalia muuttumattomana. Paperilaskutuslisä 7€/lasku, e-laskut ja sähköpostilaskut veloituksetta. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%. 



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.  

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

Pyydä 
tarjous!

Sisältömarkkinoinnissa
Avaimet 

käteen -toimitus 

– hyödynnä 

sisältö kaikissa 
kanavissasi! 

Hinnat koskevat vain uusia varauksia. Ei muita alennuksia. Hintoihin lisätään mahdollinen valmistusmaksu tai valmiiden aineistojen käsittely- ja tarkastusmaksu 5€ + alv 24% ja se koskee printti-, digi- ja ulkomainonnan aineistoja. Maksua ei 
veloiteta, jos käytetään aiemmin Mediatalo Keskisuomalaisen tuotteissa julkaistua materiaalia muuttumattomana. Paperilaskutuslisä 7€/lasku, e-laskut ja sähköpostilaskut veloituksetta. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%. 



• www.meks.fi/aineisto-ohjeet

Tutustu aineisto-ohjeisiin

http://www.meks.fi/aineisto-ohjeet


Hyödynnä teemanäkyvyys 
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 Koulutusteemalla 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 

86%
alueen väestöstä! 

KANTAR 2022

Tavoitat
medioillamme
Pohjanmaalla 

53%
alueen väestöstä! 

KANTAR 2022

Tavoitat
medioillamme
Tampereella 

90%
alueen väestöstä! 

KANTAR 2022

mailto:Etunimi.sukunimi@media.fi

