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Sivustomme parastasuomessa.fi tarjoaa areenan, jolla mai-
nostaja tavoittaa kotimaanmatkailusta kiinnostuneet ihmiset 
eri puolilta Suomea. Monipuolisen sivustomme sisältö  
päivittyy aktiivisesti ja antaa matkailuun ideoita ja vinkkejä 
ympäri vuoden.

NETTISIVUSTO PARASTASUOMESSA.FI
Parastasuomessa.fi-sivuston kävijät ovat kiinnostuneita koti-
maanmatkailusta ja viettävät aikaa sivustolla.

Matkailulehden  
sähköiset kanavat
Matkailulehti on ainoa kotimaanmatkailuun erikoistunut 
aikakausmedia. Se kertoo kotimaisen matkailun, 
kulttuurin ja vapaa-ajan kohteista ja ilmiöistä. 
Matkailulehti inspiroi ja innostaa kotimaanmatkailuun 
painettuna lehtenä ja verkkosivustona.
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PANORAAMABANNERIT
Panoraamabannerit näkyvät ylim-
pänä sekä näyttö- että mobiiliversi-
oissa. Näkyvyys kattaa puolet sivu- 
avauksista, eli kaksi aineistoa vaih- 
telee 50/50-periaatteella.

Tiedostomuoto jpg, png tai gif. 

Näyttöversion leveys  
1400 px, korkeus 171 px. 

Mobiiliiversion leveys 600 px,  
korkeus 500 px. 

• 290 € / 1 kk

• 550 € / 2 kk

• 790 € / 3 kk

• 1 500 € / 6 kk

BOKSIBANNERIT
Näkyvyys kattaa 100-prosenttisesti 
kaikki sivuavaukset. Boksibanneri-
en paikat vaihtelevat satunnaisesti, 
kun sivustolla etenee sivulta toi-
selle.  
Kaikki paikat ovat huomioarvoltaan 
yhtä hyviä. 

Tiedostomuoto jpg, png tai gif. 

Leveys 600 px, korkeus 500 px.

• 190 € / 1 kk

• 350 € / 2 kk

• 500 € / 3 kk

• 950 € / 6 kk

Haluatteko meidän valmistavan 
bannerinne? Aineistovalmistus 
tekstistä ja kuvasta ja/tai logosta 
+40 euroa/banneri.

Boksibanneri myös uutiskirjeeseen 
+290 euroa/kpl (norm. 350 euroa).

Voitte vaihtaa bannerin sisältöä  
veloituksetta kesken tilausjaksonne, 
kun jakso on vähintään 3 kk.

KAUPALLISET ARTIKKELIT 
JA KUMPPANIBLOGIT 
parastasuomessa.fi ja uutiskirje

Kaupalliset artikkelit ja kumppani-
blogit antavat teille mahdollisuu-
den kertoa enemmän palveluistan-
ne ja ajatuksistanne. Tarjoamme 
teille tehokkaan näkyvyyspaketin 
verkkosivuilla ja uutiskirjeessä.

• Artikkelin pituus 2 000–4 000 
merkkiä + 1–2 kuvaa. Asiakas 
tuottaa tekstin ja kuvat. 

• Artikkeli näkyy vähintään kuukau-
den ajan etusivulla, sen jälkeen  
sivustolla, josta juttu löytyy te-
hokkaasti avainsanojen avulla. 

• Hinta 750 euroa sisältää tekstin 
editoinnin ja kuvallisen huomio-
vinkin julkaisemisen seuraavassa 
uutis- 
kirjeessä. 

• Haluatteko meidän tuottavan ar-
tikkelinne avaimet käteen -pal-
veluna? Toimittajan tekemä etä-
haastattelu ja juttu +550 euroa, 
valokuvaus paikan päällä +350 
euroa.

• Voitte hyödyntää materiaalia 
omissa kanavissanne ensijulkai-
sun jälkeen.

• Kaupallinen artikkeli erotetaan 
journalistisesta sisällöstä  
KAUPALLINEN ARTIKKELI -mai-
ninnalla. 
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Panoraamabanneri 1400 x 171 px

Boksibanneri 600 x 500 px



LISÄTIETOJA JA  
VARAUKSET 

MEDIAMYYNTI

Markkinointituuli Tmi
Raija Kivinen
040 824 3820
raija.kivinen@matkailulehti.fi

Kempulssi
Jaana Koivisto
040 770 3043
jaana.koivisto@matkailulehti.fi

Kempulssi
Seija Kuoksa
040 827 9778
seija.kuoksa@matkailulehti.fi  

Kempulssi
Maria Niinivuori 
045 112 0232
maria.niinivuori@matkailulehti.fi   

SIVUNVALMISTUS 
K-Systems Contacts Oy
Päivi Kaikkonen
taitto@matkailulehti.fi tai 
myynti@k-systems.fi
040 7333 485

PÄÄTOIMITTAJA
Tanja Eranto
tanja.eranto@matkailulehti.fi 
050 356 3872

KUSTANTAJA
Kempulssi Oy
Asolantie 29 b, 01400 Vantaa

Toimitusjohtaja 
Leena Joutsen
leena.joutsen@kempulssi.fi
040 577 8850

Toimistopäällikkö
Sanna Alajoki
sanna.alajoki@kempulssi.fi
050 336 5613
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UUTISKIRJE
Uutiskirjeen kautta tavoitat tuhansia  
kotimaanmatkailusta kiinnostuneita.

YLÄBANNERIT
Yläbannerit näkyvät ylimpänä sekä näyttö- että mobiiliversioissa.
Tiedostomuoto jpg, png tai gif. Leveys 600 px, korkeus 500 px.

• Hinta 350 € / uutiskirje

• Bannerivalmistus tekstistä, kuvasta ja/tai logosta +40 euroa/banneri.

• Sama banneri myös nettisivuille +150 € / 1 kk (norm. 190 euroa).

LEVEÄ BANNERI TAI TEKSTI + KUVA -MAINOS
• Mainos sijoitetaan koko uutiskirjeen levyisenä juttujen lomaan.

• Hinta 350 € / uutiskirje

• Leveä banneri: leveys 600, korkeus max 250 px.  
Bannerivalmistus +40 euroa/banneri.

• Teksti kuva -mainos: aineisto max 250 merkkiä välilyönteineen  
+ kuva tai logo (jpg tai png).

SUORAPOSTITUS
Omalla räätälöidyllä suorapostituksella tavoitat uutiskirjeen 
lukijamme haluamanasi päivänä. 

• Koko kirje on omassa käytössäsi, ja valmistamme sen toiveidesi  
mukaan.

• Hinta 750 euroa sisältää valmistuksen ja seurantaraportin.

Tulossa 
keväällä 2023! 


