
Suurtaulu
140 x 350 px / 140 x 350 px / 300 x 150 px
koko  max 40 kt / hinta CPM* 18 €
ja
Pidennetty suurtaulu
160 x 600 px / 160 x 600 px / 300 x 300 px
koko  max 40 kt / hinta CPM* 24 €

Myyntiruutu
Ruudun koko 150 x 200 px / skaalautuva
Koko max 20 kt / hinta 235 €/vko, sisältää tuotannon
Näkyy aarrelehti.fi :n ja MT Kantrin ja Metsän etusivuilla.

Mainospaikkojen näkyvyys
Aarre Metsä -mainospaikat näkyvät sivuilla:
• aarrelehti.fi 
• maaseuduntulevaisuus.fi /metsa
• maaseuduntulevaisuus.fi /kantri

Aineiston toimitus
verkkoaineistot@viestilehdet.fi 

Muutokset mahdollisia. Hintoihin lisätään arvonlisävero.

*CPM = Cost Per Mille = 1 000 mainosnäytön hinta.

Koot ja hinnat

Paraati
980 x 400 px / skaalautuva / 300 x 300 px
aineisto max 80 kt / mobiili max 40 kt / hinta CPM* 36 €

Panoraama
980 x 120 px / skaalautuva / 300 x 150 px
aineisto max 40 kt / hinta CPM* 24 €

Jättiboxi
468 x 400 px / 468 x 400 px / 300 x 300 px
aineisto max 40 kt / hinta CPM* 18 €

Aarre Metsä -kohderyhmäpaketti verkossa
Aarre Metsä -paketti sisältää uuden aarrelehti.fi -verkkopalve-
lun sekä Maaseudun Tulevaisuuden Metsä- ja Kantri-osiot.



Erikoisratkaisut*
Tapetti eli sivun taustakuva
Paraati + tausta 1920 x 1080 px   
hinta CPM* 46 €
Ostettavissa yhdessä paraatibannerin 
kanssa. Näkyy vain aarrelehti.fi :n etusivulla 
tietokonenäkymässä. Toistorajoite eli 
frekvenssi 2 samalle kävijälle/selaimelle.

Tarranurkka
300 x 200 px / hinta CPM* 16 €

*Näkyy vain aarrelehti.fi :n etusivulla 
tietokonenäkymässä.   

Tikkeri
1600 x 45 px / hinta CPM* 18 €

*Näkyy vain aarrelehti.fi :n etusivulla tieto-
konenäkymässä.      

Rich Media -ratkaisut*
*Näkyy vain tietokonenäkymässä

Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi!

Aarre Metsä -sisältömarkki-
nointi verkossa
Natiivimainonnalla tuot oman sisältösi 
Aarre Metsän sisään, osuvaan ja mie-
lenkiintoiseen mediaympäristöön. Siellä 
se tavoittaa tutkitusti erittäin ostovoi-
maisen kohderyhmän: metsänomistajat.

Osana yrityksesi sisältömarkkinointia voit 
tuottaa Aarre Metsään juttuja, kuvia ja 
videoita. Esität viestisi suoraan asiakkaillesi 
mediassa, jossa  he jo ovat ja viettävät 
aikaa. Voit antaa hyödyllistä tietoa, viih-
dyttää, syventää, neuvoa ja inspiroida.
Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen 
natiivimainonta Aarre Metsässä sopii 
kaikille yrityksille, jotka haluavat sitouttaa 
metsänomistajien kohderyhmää omiksi 
asiakkaikseen. Ja hyvä sisältö kiinnostaa 
myös aina laajempia kohderyhmiä. 

Aarre Metsä -sisältömarkkinoinnin mai-
nokset näkyvät uudessa aarrelehti.fi :ssä 
sekä Maaseudun Tulevaisuuden Metsä- ja 
Kantri-osioissa. Ohjaus sisältöösi on 
näiden osioiden etusivulta:
• aarrelehti.fi 
• maaseuduntulevaisuus.fi /metsa
• maaseuduntulevaisuus.fi /kantri

Näkyvää ja toimivaa: Natiivisivu avautuu 
verkkopalvelumme sisälle. Voit käyttää 
tekstiä, kuvaa ja videota – ja lisätä aineis-
toasi viikoittain. Kuukauden kampanjaan 
suosittelemme viikoittain vaihtuvaa 
sisältöä. Uusin on aina suurimpana sivuilla 
ja aiemmat aineistot näkyvät linkkeinä 
uusimman sisällön alla. 

Saat sisältönostosi palvelumme etusivuille: 
aarrelehti.fi :hin, Maaseudun Tulevaisuu-
den Metsä- ja Kantri-osioiden etusivulle. 
Lisäksi käytössäsi on natiivisivusi verkko-
osoite, jota voit käyttää halutessasi osana 
muuta markkinointiasi.

Natiivimainonnan hinta on 8 700 €/4 vk.

 
Tarvittava materiaali / yksittäinen sisäl-
töelementti
• 1-2 kuvaa (kuva tai video)
• Otsikkoteksti, enintään 100 merkkiä
• Ingressiteksti ja itse mainosteksti, 

yhteensä enintään 3000 merkkiä
• Mainostekstissä voi olla linkki ulko-

puoliselle sivulle, jolloin se avautuu 
uuteen välilehteen. 

Palvelemme mielellämme myös sisällön-
tuotantoon liittyvissä asioissa. Tuotannon 
kustannukset määräytyvät mainonnan 
toteutuksen mukaan.

Muutokset mahdollisia. Hintoihin lisätään 
arvonlisävero.

Kysy lisää
myyntipäällikkö Taina Malinen
044 500 5404
taina.malinen@viestilehdet.fi 

Aineisto-ohjeet
Bannerit voidaan toimittaa kuva- (png, gif 
ja jpg) tai Html5-muodossa. Rich Media 
-ratkaisuista on sovittava erikseen. Nou-
datamme ohjeistuksissa IAB Finlandin 
verkko- ja mobiilimainonnan standardeja.

Valmiit, tekniset aineistovaatimukset täyt-
tävät tiedostot tulee lähettää 2 arkipäivää 
(erikoismainosmuodot 4 arkipäivää) 
ennen kampanjan alkua sähköpostitse
osoitteeseen: verkkoaineistot@viestilehdet.fi .
Lisäksi tarvitaan URL-osoite, johon 
mainos linkitetään. Viestistä tulee käydä 
ilmi mainostajan nimi, kampanja-aika, 
mainospaikka (mikä verkkopalvelu 
kyseessä ja mikä mainosmuoto) sekä 
mainoksen linkitysosoite. Mainokset 
sijoitetaan paikoilleen kampanja-ajan 
ensimmäisenä päivänä klo 10 mennessä. 
Viestilehdet ei takaa kampanjan alkavan 
haluttuna ajankohtana, jos aineistoa ei 
toimiteta ohjeiden mukaisesti tehtynä, se 
myöhästyy, on teknisesti toimimaton tai 
sisällöllisesti arveluttava.

Muutokset mahdollisia. Hintoihin lisätään 
arvonlisävero.

Lisätiedot
Lila Lyyra
lila.lyyra@viestilehdet.fi 
020 413 2576

*CPM = Cost Per Mille = 1 000 mainos-
näytön hinta.


