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MEDIAVIIKKO.FI MEDIAKORTTI
Tiedot ja hinnat mainostajille. Mainosten tilaaminen tapahtuu sähköpostilla osoitteesta
iikka.kolehmainen@wasala.fi. tai puhelimitse 050 383 4580.
Ota rohkeasti yhteyttä, niin etsitään teille paras ratkaisu!

Hinnat voimassa 1.9.2021 alkaen. Hintoihin lisätään Alv 24%.
Display-mainoksissa, työpaikkailmoituksissa ja uutiskirjeessämme mainostamisessa sovellamme pitkän
sopimuksen alennusta:
Toinen peräkkäinen viikko -10%, kolmas peräkkäinen viikko -20%. Pidemmistä jaksoista sovimme
tapauskohtaisesti.

PALVELUMME
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DISPLAY-MAINOKSET
UUTISKIRJE
NATIIVIJULKAISUT
REKRYTOINTI-ILMOITUKSET
WEBINAARIT
PODCASTIT
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Super Banner (1)

1. DISPLAY-MAINOKSET
Mainoksia näytetään Mediaviikon
etusivulla. Lisäksi osa mainospaikoista
säilyy artikkeleihin klikatessa.

First
column S
(2)

(1) SUPER BANNER
•
•
•

690€/VKO
Pysyy näkyvillä jokaisella sivulla
Leveys ja korkeus muokattavissa

First column M (3)

(2) FIRST COLUMN S
•
•
•

540€/VKO
Etusivulla ensimmäisten tuoreimpien
uutisten joukossa
Näytetään myös artikkelisivuilla
oikeassa palstassa, joten viesti toistuu

(3) FIRST COLUMN M
•
•

The Block
(4)

Full width page divider (5)

360€/VKO
Etusivulla ensimmäisten tuoreimpien
uutisten joukossa

(4) THE BLOCK
•
•

280€/VKO
Etusivulla otsikkopalstojen seassa

(5)FULL WIDTH PAGE DIVIDER
•
•

•

440€/VKO
Koko sivun levyinen liuska, joka
jakaa toimituksellisen sisällön, ja tuottaa
suuren huomioarvon
Mahdollisuus muuttaa liuskasta neliöksi
tai korkeammaksikin kokosivun
mainokseksi (890€/VKO)

(6) ABOVE FOOTER
•
•

380€/VKO
Pysyy näkyvillä sivuston alaosassa
jokaisella sivulla

Above Footer (6)
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2. UUTISKIRJE

(1) Premium placement Leaderboard

Mediaviikon uutiskirje lähetetään joka perjantai, ja sillä on yli
8000 tilaajaa. Uutiskirjeessä julkaistaan viikon kiinnostavimpia
uutisia ja artikkeleita, ja se on tehokas kanava tuomaan esille
tuotettasi, brändiäsi tai vaikka tapahtumaasi.

(1) PREMIUM PLACEMENT LEADERBOARD
•
•

740€/VKO
Paras sijainti ensimmäisenä ennen toimituksen sisältöä

(2) CONTENT DIVIDER
•
•

580€/VKO
Suuri huomioarvo toimituksen sisällön jakajana

(3) BOX (AND CONTENT )
•
•
•

420€/VKO
Puolipalstakuva, ja valinnainen teksti; kokonaisuus imitoi
toimituksen artikkelia
Muotoa sovelletaan myös natiivijulkaisuun sisältyvässä
uutiskirjenostossa

(2) Content divider

Yli 8000 tilaajaa!

Havainnekuvassa esimerkki uutiskirjeen rakenteen pääelementeistä.
Uutiskirjeen sisältö ja rakenne muuttuu viikottain. Mainospaikat
kuitenkin säilyttävät omat paikkansa ja huomioarvonsa.
Mikäli toivot omalle palvelullesi erilaista mainosratkaisua
uutiskirjeeseemme, ota yhteyttä!

(3) Box (and
content)
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3. NATIIVIJULKAISUT
Natiivijulkaisut noudattavat ulkoasultaan
toimituksellista sisältöä, ja ne nostetaan muiden
artikkelien joukkoon. Käytä natiivijulkaisua
sisältömarkkinoinnin tukena luomaan tarpeita,
tukemaan tai luomaan omaa asiantuntijuutta,
opettamaan potentiaalisia asiakkaita tuotteesi
käytössä tai viihdyttämään.

•
•

1150€/kpl
Sisältää:
o 7 päivää etusivun nostopaikalla, sen
jälkeen kategorian mukaan arkistoituna
o 1x nosto uutiskirjeessä
o 1x nosto Instagramissa
o Julkaisu Mediaviikon Facebookissa
o Artikkelikuva + 1 kuva/video
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4. REKRYTOINTI-ILMOITUS
Ilmoittamalla avoimesta työpaikasta sivustollamme tavoitat sekä aktiiviset että passiiviset työntekijät
suuresta joukosta asiantuntijoita, jotka lukevat Mediaviikkoa säännöllisesti.
Työpaikkailmoituksille on oma osio etusivun päävalikossa, joten se on helppo huomata ja käydä lukemassa.
Ilmoitukset mukailevat uutisartikkeleita, voivat sisältää kuvia tai videoita, ja ovat vapaamuotoisia. Autamme
teitä muotoilemaan ilmoituksen.
Ilmoitukseen voi lisätä myös esimerkiksi lomakkeen, jonka kautta kiinnostuneet hakijat voivat pienellä
kynnyksellä tehdä yhteydenoton.
•
•
•
•

495€/VKO
Nosto uutiskirjeeseen
Nosto Instagramissa
Julkaisu Mediaviikon Facebookissa
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5. WEBINAARIT JA PODCASTIT

A. Asiakkaan toteuttaman webinaarin tai podcastin mainostaminen Mediaviikossa.
•
•
•
•
•

495€/VKO TAI 749€/2VKO
1/2 Viikkoa nosto etusivun tapahtumaosiossa
Natiivimainos kolmessa uutiskirjeessä
Nosto Instagramissa
Julkaisu Mediaviikon Facebookissa

B. Webinaarin tekninen suunnittelu ja toteutus asiakkaan puolesta. Asiakas tuottaa sisällön.
•
•
•
•
•

Alkaen 3900€
A vaihtoehdon markkinointitoimenpiteet
Kutsut tilaisuuteen
Moderointi
Tallenne tapahtumasta ladattavissa sähköpostiin neljän viikon ajan Mediaviikon sivuilta.

