Paikallislehden verkossa ja
printissä pääset äänestäjien
lähelle koronaturvallisesti ja
luotettavassa
mediaympäristössä

NÄY VAALEISSA.

MAINOSTA PAIKALLISESTI JA VARMISTA PUOLUEESI VALTUUSTOON!

KEVÄÄN KUNTAVAALIT LÄHESTYVÄT. Haluatko koronaturvallisesti sisälle äänestäjien koteihin ja kahvipöytäkeskusteluihin? Tarjoamme puolueiden ja ehdokkaiden
käyttöön turvallisen ja läsnäolevan median. Oriveden Sanomat palvelee, puhuttelee ja vaikuttaa vahvasti. Tule mukaan sivuillemme printtiin ja verkkoon! Löydät
omat äänestäjäsi helposti ja saat äänesi kuuluviin. Paikallislehden sivuilla markkinointisi kohdataan varmasti luotettavassa mediaympäristössä. Tämä ei välttämättä
toteudu esimerkikiksi sosiaalisessa mediassa, jossa mainokset näytetään osana arvaamatonta ja päättymätöntä sisältövirtaa. Suomalaiset pitävät painettuja ja
digitaalisia sanomalehtiä luotettavimpana mediana (IRO Research 2020).

M A KSUTO N E H DO KK A I L L E VERKOSSA
EHDOKKAAT KUNTAVAALEISSA 2021

PIENELL Ä R AHA LL A SA AT E NE M M ÄN

VAALIKONE

+ LIITE

2400 € + alv

|

8-sivuinen

3800 € + alv

1600 € + alv

(norm. 2650 €)

3 kpl 1/1 sivua + 20 000 bannerinäyttöä 3850 € + alv
3 kpl 1/2 sivua + 15 000 bannerinäyttöä 2350 € + alv
3 kpl 1/4 sivua + 10 000 bannerinäyttöä 1650 € + alv

(norm. 4670 €)

4-sivuinen

+ ILMOITUKSET LEHDESSÄ

1 kpl aukeama 			

+ PAKETIT

(norm. 2696 €)
(norm. 1838 €)

+ SISÄLTÖMARKKINOINTI

EHDOKASGALLERIA

VAALIKONE

Nimi, ammatti, puolue,
vaalinumero

Ehdokkaille lähetetään
vastauslinkki sähköpostiin
rekisteröitymisen jälkeen

1/1 sivun juttu + kuvat printissä ja digissä 1255 € + alv
1/2 sivun juttu + kuvat printissä ja digissä 955 € + alv
Juttu + kuvat digissä
755 € + alv

(norm. 1674 €) *
(norm. 1325 €) *
(norm. 1025 €) *

*) Sisältömarkkinointijutun kirjoitus ja valokuvaus sisältyvät hintaan. Digijuttuun voidaan
liittää mainostajan oma video ja podcast maksutta.

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

NOPEAN OSTAJAN ETU
Tee päätös ennen 5.5.2021 ja saat veloituksetta banneripakettiisi 2000 lisänäyttöä!
HUOM! Tämä etu koskee vain niitä mainospaketteja, joihin kuuluu bannerinäyttöjä.

ORIVEDEN SANOMAT TAVOITTAA VIIKOITTAIN
yli 15 000 lukijaa verkossa ja printissä

TUOTTEET ESITTELYSSÄ
+ SISÄLTÖMARKKINOINTI
Orivesiläinen Matti Meikäläinen on ihmisen
asialla kuntavaaleissa

+ DIGISSÄ

+ PRINTISSÄ
Akaa valmistautuu
kuntavaaleihin

Mainos

1/4
sivua

1
1/1 sivua
2

1/2 sivua

+ Kiitosilmoituksen julkaisu on kaunis tapa
kiittää äänestäjiä vaalien jälkeen. Oriveden
Sanomissa julkaiset kiitokset edullisesti!

Sisältömarkkinointijuttu lehdessä.

Orivesiläinen Matti Meikäläinen on
ihmisen asialla kuntavaaleissa

3

+ KIINNOSTUITKO?
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Serferatus expe vid ut ipsam labo. Et expersp ientiss equisti
omnis eos ne eatures tibeatur sit aborpor porrum vita quae
veliquam, consequi Ut aruntinci con. Kuva: Etunimi Sukunimi
Velectatur sa pre id molorpor sed ma verrorerro molor sitatus, experfero cullacia ducipis discim rat aut re
nobitatint volupid quatur ad quam volorporio. Velectatur sa pre id molorpor sed ma verrorerro molor sitatus, experfero cullacia ducipis discim rat aut re nobitatint volupid quatur ad quam volorporio. Velectatur
sa pre id molorpor sed ma verrorerro molor sitatus, experfero cullacia ducipis discim rat aut re nobitatint
volupid quatur ad quam volorporio. Velectatur sa pre id molorpor sed ma verrorerro molor sitatus, experfero cullacia ducipis discim rat aut re nobitatint volupid quatur ad quam volorporio.

Sama juttu Oriveden
Sanomien nettisivuilla.

www.orivedensanomat.fi
Banneri näkyy sivulla
eri paikoissa vaihdellen.

TANJA KERVINEN

myyntineuvottelija
puh. 050 543 6768
tanja.kervinen@orivedensanomat.fi

Oriveden Sanomien toimitus on
vahvasti mukana kuntavaaleissa 2021

EHDOKAS, rekisteröidy vaalikoneen vastaajaksi ja saat
OS digin ilmaiseksi käyttöösi
Rekisteröidy Oriveden Sanomien
vaalikoneen vastaajaksi osoitteessa
orivedensanomat.fi/ehdokkaalle.

Uutisoimme Orivettä ja Juupajokea koskettavista vaaliaiheista laajasti ja monipuolisesti sekä paperilehdessä että digikanavissamme. Julkaisemme myös ehdokkaiden
mielipidekirjoituksia, joita voi lähettää osoitteeseen toimitus@orivedensanomat.fi.

PAPERILEHDEN KOHOKOHDAT:

DIGIKANAVIEN KOHOKOHDAT:

– Suuri vaalilehti ilmestyy ennakkoäänestyksen alkaessa 26.5.2021.
– Oriveden Sanomien suurjako 2.6.2021
– Kuntavaalien loppukiri -lehti ilmestyy
juuri ennen vaalipäivää 9.6.2021.

– Kuntavaalisivustolle kootaan yhteen
paikkaan kaikki vaaliuutiset ja
ehdokkaiden mielipidekirjoitukset.
– Ehdokasgalleriassa kaikki ehdokkaat
pääsevät kuvineen ja perustietoineen
esille ilmaiseksi.
– Vaalikoneessa kaikki Oriveden ja Juupajoen ehdokkaat saavat ottaa kantaa
paikallisiin kysymyksiin, jotka toimituksemme laatii. Äänestäjille vaalikone on tärkeä
apu oman ehdokkaan löytämiseen.
– Järjestämme myös Orivedellä ja Juupajoella vaalitentin, joka videoidaan ja
julkaistaan verkossa livelähetyksenä ja
tallenteena. Vaalitenttiin kutsutaan paikallinen edustaja kustakin puolueesta.

Lehdet jaetaan Oriveden Sanomien tilaajille ja suurjakeluna varhaisjakelualueella
asuville ei-tilaajille. Vaaliajan lehdet tavoittavat tehokkaasti lähes kaikki Oriveden
ja Juupajoen taloudet.

Lähetämme kaikille ehdokkaille sähköpostiin kutsun vastata vaalikoneeseen.
Kutsulinkki on vastaajille henkilökohtainen, joten lähetämme kutsut jokaisen
omaan sähköpostiin. Siksi on tärkeää,
että ilmoitat rekisteröitymislomakkeella
sellaisen sähköpostiosoitteen, josta
vaalikonekutsu varmasti tavoittaa
sinut.
Vaalikonekutsuja lähetetään ehdokkaille sitä mukaa, kun ehdokkaat
rekisteröityvät vaalikoneeseen. Ehdokkaan kannattaa rekisteröityä pian, sillä
rekisteröitymisen jälkeen saat Oriveden
Sanomilta paikallisten ehdokkaiden
oman vaaliuutiskirjeen sähköpostiisi 1–2
kertaa kuussa aina vaaleihin asti.
Tarjoamme ehdokkaille myös ilmaisen digitunnuksen Oriveden Sanomiin
20.6.2021 asti. Sen avulla pääset lukemaan lehteä diginä, vaikket olisikaan
lehden tilaaja. Vaalikoneen rekisteröitymislomakkeella voit kertoa, jos
tahdot ilmaisen digitunnuksen käyttöösi
vaalikeväänä.

