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Vähemmälläkin tulet huomatuksi
Et tarvitse gorillapukua tai yhden miehen yhtyettä. Aamulehti ja 
Alman digituotteet tavoittavat viikossa 91 % äänestysikäisistä 
pirkanmaalaisista ilman sen kummempia temppuja. Hyödynnä 
luetun ja luotettavan median tuoma uskottavuus kampanjassasi. 

Viesti ja persoona esille
Sinulla on tärkeä viesti. Anna oman persoonasi näkyä rohkeasti niin 
sanomassasi kuin ilmoituksesi ulkoasussa.  Aamulehden kanavissa 
voimme kohdentaa sen juuri oikeille ihmisille. Vaalit-osasto tarjoaa 
hyvää yleisnäkyvyyttä kaikille ehdokkaille, mutta sen lisäksi Moro, uutissi-
vut tai vaikkapa kulttuuri ovat erinomaisia paikkoja painottaa omaa viestiä. 

Verkkonäkyvyys entistä tärkeämpää
Yhä useampi Aamulehden tilaaja lukee uutisia myös aamulehti.fistä tai mobii-
lisovelluksen kautta. Käytössäsi on myös koko laadukas Alma-verkosto, jonka 
kautta mainoksesi verkossa ja mobiilissa voidaan kohdentaa esimerkiksi tiet-
tyyn kuntaan. On tärkeää, että saat näkyvyyttä useamman kanavan kautta.  

AAMULEHDEN MEDIATIEDOT 

Lähde: TNS Atlas 7-12/2015, TNS Gallup Oy

Vaalimainokset Aamulehdessä
Printtihinnat sisältävät vaalialennuksen -40% ja arvonlisäveron 24 %.  

Hinnat

A-osa, toimituksellinen ympäristö
Koko 1 x 42 mm 1 x 88 mm 2 x 42 mm 3 x 42 mm 2 x 88 mm
Aineisto 47 x 42 mm 47 x 88 mm 99 x 42 mm 150 x 42 mm 99 x 88 mm

Hinta arkisin 238 € 491 € 506 € 759 € 1 042 €
Hinta la ja su 262 € 540 € 557 € 835 € 1 146 €

Vaalit -osasto A-osassa tai B-osa, toimituksellinen ympäristö
Koko 1 x 42 mm 1 x 88 mm 2 x 42 mm 3 x 42 mm 2 x 88 mm
Aineisto 47 x 42 mm 47 x 88 mm 99 x 42 mm 150 x 42 mm 99 x 88 mm

Hinta arkisin 155 € 319 € 329 € 493 € 677 €
Hinta la ja su 170 € 351 € 362 € 543 € 745 €

Luokitellut -osasto, B-osassa
Koko 1 x 42 mm 1 x 88 mm 2 x 42 mm 3 x 42 mm 2 x 88 mm
Aineisto 39 x 42 39 x 88 mm 82 x 42 mm 125 x 42 mm 82 x 88 mm
Hinta arkisin 134 € 268 € 268 € 417 € 565 €
Hinta la ja su 147 € 295 € 295 € 458 € 622 €

MORO torstaisin, toimituksellinen ympäristö
Koko 1 x 42 mm 1 x 88 mm 2 x 42 mm 3 x 42 mm 2 x 88 mm
Aineisto 47 x 42 mm 47 x 88 mm 99 x 42 mm 150 x 42 mm 99 x 88 mm
Hinta arkisin 94 € 194 € 199 € 299 € 412 €

1 x 88 mm 2 x 88 mm2 x 42 mm 3 x 42 mm1 x 42 mm
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Tavoita äänestäjät  
laitteesta riippumatta
Mitä asioita aiot valtuustossa ajaa? Mitkä asiat ovat sinulle lähellä 
sydäntä? Omalla mainospaikalla tutussa mediassa viestit potenti-
aalisille äänestäjille juuri sinulle tärkeistä asioista ja vaikutat näin 
äänestyspäätökseen.

Responsiivinen boksi on mainosratkaisu, jolla tavoitat sekä  
Aamulehden desktop- että mobiilikäyttäjät. Tarvitset vain yhden 
aineiston, ja se näkyy kaikilla päätelaitteilla.

Esimerkkikampanja: 200 000 näyttöä jakautuen desktopiin ja 
mobiiliin, hinta 893 €.

Ehdokasruudussa kasvatat  
tunnettuutta
Ehdokasruutu on kuntavaaleihin ehdokkaille räätälöity mainos-
paikka, joka näkyy läpi koko verkkosivuston. Ruudut sijaitsevat ns. 
karusellissa eli jokaisella sivulatauksella ruuduissa olevat ehdok-
kaiden kuvat vaihtuvat. Näkyvyys kestää yhtäjaksoisesti lähes 
neljä viikkoa, joten tunnettuuden kasvattajana tämä mainosrat-
kaisu on mitä erinomaisin. Voit vaikuttaa niin ennakkoäänestysai-
kana kuin varsinaisena äänestyspäivänä äänestäviin kuntalaisiin.

Ehdokasruudun pystyt valmistamaan itse näppärästi helppo-
käyttöisellä työkalulla, joka löytyy osoitteesta mainosta.aamu-
lehti.fi. Tallennat palveluun kuvasi, jonka lisäksi syötät itse teksti-
nä nimesi, ehdokasnumerosi sekä kunnan, jossa olet ehdokkaana. 
Kaikkien puolueiden logot löytyvät valikosta valmiina. Ruudusta 
saat linkityksen haluamaasi osoitteeseen.

 
Kampanja-aika ke 15.3. – su 9.4. klo 21.00.
Hinta 400 € 

Vaikuta videolla  
– Vaalivideon tuotanto 390 euroa
 
Tuotamme ehdokkaiden 1-3 minuuttia kestävät vaalivideot to-
della karsittuun hintaan ja tarjoamme niille vahvan näkyvyyden. 
Videotiimimme toteuttaa ehdokkaiden vaalivideot tuhansien vi-
deoiden ammattitaidolla. Ehdokas saa videot myös omaan käyt-
töönsä.

 Henkilökohtainen vaalivideo ehdokkaalle maksaa 390 €, kun 
puolueella on kampanjointiin aamulehti.fi/klipin oma videokana-
va. Tässä videokirjastossa saavat näkyvyyttä kaikki puolueen eh-
dokasvideot. Oma kanava maksaa puolueelle 4 080 € / kuukausi.

Jos puolueella ei ole oma kanavaa Aamulehden Klipissä, maksaa 
ehdokasvideon tuotanto 558 €.

Kaikki hinnat sisältävät vaalialennuksen -40%  
ja arvonlisäveron 24 %.  
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Viesti kohdennetusti oman  
kuntasi äänestäjille!
Mainoksesi näytetään oman kuntasi äänestäjille Alman verkos-
toon kuuluvilla kymmenillä sivustoilla, kuten Iltalehti.fissä. Kaup-
palehti.fissä, ja Aamulehti.fissä. Kohdentamalla viestisi oman 
kuntasi äänestäjille viestisi välittyy juuri sinulle tärkeille ihmisille 
– heille tärkeässä ja läheisessä ympäristössä. Kohdennettu viesti 
tarjoillaan lukijoille premium -mainospaikoilla näyttävästi ja mie-
leenpainuvasti. Kysy vaaliasiantuntijoilta tarjous oman kuntasi 
asukkaiden tavoittamiseen.

Jakelutuotteiden tarkka kohdentaminen
Vaalimainoksesi voidaan jakaa haluamallesi alueelle Aamuleh-
den omien jakajien toimesta joka päivä; arkisin ja viikonloppuisin. 
Viestisi kohdentuu tällöin tarkasti ja kustannustehokkaasti; esim. 
kortteli- tai kaupunginosatasolla. Lisäksi tavoitat äänestäjät jo 
aamulla, jolloin muuta jaettavaa mainontaa on vähemmän. Voit 
toimittaa oman esitteesi jakeluumme tai valita jaettavat paino-
tuotteet kauttamme.

Esimerkki: 
oman tuotteen jakelu Pirkkalan keskustan kotitalouksiin.

Jakelun hinta yhteensä 850 €
Kotitalouksia yhteensä n. 5 000 kpl
Jakelun hinta arkisin 0,16 €/ kpl (hinta sisältää arvonlisäveron)
Toimitusmaksu 50 €

Ota rohkeasti yhteyttä! Myyntipalvelumme vaaliasiantuntijat  
antavat vinkkejä printin ja verkon tehokkaaseen hyödyntämiseen. 

Tärkeitä päivämääriä
Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään ti 28.2.2017 klo 16 mennessä 
Ehdokasasettelu vahvistetaan to 9.3.2017 
Ennakkoäänestys Suomessa 29.3.-4.4.2017 
Vaalipäivä su 9.4.2017

Myyntipalvelu 010 665 8105 (8.00-16.00)
Printin varaukset ja aineistot: al-ilmoitukset@aamulehti.fi

Kysy lisää  
oman kuntasi  
äänestäjien  

tavoittamisesta!


