
Kiinteistölehden verkkopalvelun kautta tavoittaa kattavasti kiinteistöalan toimijat Suomessa.
Kiinteistolehti.fi ja Kiinteistölehden uutiskirje tarjoavat mainostajille mahdollisuuden jakaa 
lisätietoa palveluistaan bannerien avulla.

Bannerien lisäksi sivustoilla julkaistaan markkinointiviestintää: 
Kumppanisisällöt ja Palvelutarjotin.

Kiinteistölehden verkkopalvelu tavoittaa lähes 50 000 eri kävijää joka kuukausi.
Kiinteistölehden uutiskirjeen tilaajia on 23 000. He saavat kaipaamansa  
ammattitiedon sähköpostiinsa joka toinen viikko.

Paraatipaikka
980 x 400 px

Jättibanneri 728 x 90 px

(näkyy jokaisella sivulla)

(näkyy jokaisella sivulla)

Panoraama 980 x 120 px
(näkyy etusivulla)

Boksi  
300 x 250 px
(näkyy etusivulla)

Klikkaa  
artikkeli

auki!

Suurtaulu  
140 x 350 px

Pidennetty
suurtaulu  

160 x 600 px
(artikkelisivun 

oikeassa palstassa)

Boksi  
300 x 250 px
(näkyy artikkelin 

alussa)

Boksi  
300 x 250 px

(artikkelisivun 
oikeassa palstassa)
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KUMPPANISISÄLTÖ
12 artikkelin / vuoden jakso yrityksen tuottamaa aineistoa, hinta 3 000 €.

PALVELUTARJOTIN
Yrityksen oma esittelysivu sisältäen mahdollisuuden mm. 
videosisältöjen esittämiseen ja linkkeihin, vuoden jakso vain 990 e.
Tarkemmin: www.kiinteistolehti.fi/mediaratkaisut/digi

UUTISKIRJE
on tehokas tapa kertoa kiinteistöalan kohderyhmille juuri sinun palveluistasi tai 
tuotteistasi. Vastaanottajia on yli 31 000, joten äänesi kuuluu. Älä epäröi, vaan 
tartu tuumasta toimeen ja laita mainoksesi Kiinteistölehden uutiskirjeeseen.

AINEISTO-OHJE / DIGI
Bannerit tulee toimittaa viisi (5) arkipäivää ennen kampanjan alkua:
aineistot@kiinteistomedia.fi ja hannu.pyykko@mediabookers.fi.
Bannerien maksimikoko on 40 kt. Tiedostotyypit ovat .jpg .png

Boksi  300 x 250 px KUSTANTAJA 
Kiinteistömedia Oy 
Alan johtava kustantaja

MAINOSMYYNTI 
Hannu Pyykkö
puh. 050 2250
hannu.pyykko@mediabookers.fi

HALUATKO KESKUSTELLA MEDIARATKAISUISTA:

* Hintaan sisältyy mobiiliparaati 300 x 300 px
** Hintaan sisältyy mobiilipanoraama 300 x 150 px
*** Hintaan sisältyy kalapuikko 300 x 75 px

DIGIMAINONTA • MAINOSPAIKAT JA HINNAT

Mainosmuoto

Paraatipaikka (näkyy jokaisella sivulla) *
Panoraama (näkyy etusivulla) **
Jättibanneri (näkyy jokaisella sivulla) ***
Boksi (näkyy etusivulla)
Boksi (artikkelin alussa)
Boksi (artikkelisivun oikeassa palstassa) 
Suurtaulu (artikkelisivun oikeassa palstassa) 
Pidennetty suurtaulu (artikkelisivun oikeassa palstassa) 

Koko pikseleinä

 980 x 400
 980 x 120
 728 x 90
 300 x 250
 300 x 250
 300 x 250
 140 x 350
 160 x 600

Hinta € / kk

 2 350
 1 310
 1 740 
   650
   880
   610
   560
   765
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UUTISKIRJE-BANNERI
Mainosmuoto

Boksi
Koko pikseleinä

300 x 250

Hinta / kaksi lähetystä

1 490 €


