
Tavoitteet 
todeksi opiskellen 
– kohderyhmät 
haltuun hallitusti

AAMULEHDEN MEDIATIEDOT 

Koulutuksen ja työelämän teemoihin keskittyvä Opinnot & ura -teemalehti ilmestyy oppilaitosten 
yhteishakujen kynnyksellä. Lehti tarjoaa tulevaisuuden polkuja suunnitteleville nuorille ja heidän 
vanhemmilleen arvokasta tietoa koulutuksista ja erilaisista tulevaisuuden vaihtoehdoista. Lehti ilmestyy 
Valtakunnallisella sanomalehtiviikolla ja sen saa Aamulehden tilaajien lisäksi 15 000 pirkanmaalaista 
koululaista ja opiskelijaa.

Digitaalisissa kanavissamme voit tehostaa näkyvyyttäsi. Aamulehti.fin kautta saat viestillesi lisää 
pirkanmaalaisia silmäpareja ja Alma-verkostossa voit puolestaan hyödyntää erilaisia 
kohdennusmahdollisuuksia ilman hukkakontakteja. Haluatko tavoittaa esimerkiksi työstä ja urasta 
kiinnostuneet 18–34-vuotiaat? Alma-verkostossa tämä onnistuu tehokkaasti.

Hakijaa kiinnostavia tarinoita voit tuoda näppärästi ja houkuttelevasti esille sisältömarkkinoinnilla. 
Näytä videolla, millaista opiskelu on käytännössä tai jaa tietoa opiskelijoiden kokemuksista ja ajatuksista 
haastattelemalla heitä sisältömarkkinointiartikkeliin. Alman maakuntalehtien lukijatutkimuksen mukaan 
sisältömarkkinointi sekä hyödyttää lukijaa että myös vahvistaa brändiä.

Lue lisää: → mainosmyynti.aamulehti.fi/ajankohtaista

Aamulehden mediaperhe tavoittaa kanavissaan jopa 78 % kuluttajista Tampereen markkina-alueella viikossa.
Sanomalehti tavoittaa päivittäin 219 000 lukijaa, jonka lisäksi Aamulehti.fi tavoittaa 280 000 uutta silmäparia lehden 
lukijoiden lisäksi. Valtakunnallisen näkyvyyden saat mainoksellesi Alma Median verkostostamme.



Esimerkkikampanja
Alma-verkostossa

Mainosratkaisu: Cross device-karuselli, jolla tavoitat lukijat laitteesta riippu-
matta. Desktopissa mainos näkyy boksi-paikalla ja mobiilissa keskipaikalla.
Aluekohdennus: Pirkanmaa
Mainosnäyttöjen määrä: 100 000 näyttöä
Hinta: 1 200 € (alv. 0%)

Mainokset näytetään valitsemallesi kohderyhmälle ja haluamallesi alueelle
Alman luetuissa ja luotettavissa digimedioissa, kuten Aamulehdessä, 
Iltalehdessä tai Kauppalehdessä.

AAMULEHDEN MEDIATIEDOT 

Opinnot & ura -teemalehti

Aikataulu
Lehti ilmestyy ma 30.1.2017
Varaukset ja valmistettavat ilmoitukset  
pe 20.1. klo 12
Valmiit ilmoitukset ti 24.1. klo 12

Aineiston toimitus
Sähköposti: al-ilmoitukset@aamulehti.fi

Lisätietoja
Aamulehden myyntipalvelusta
puh. 010 665 8105 tai omalta
yhteyshenkilöltäsi.

Esimerkkikoot ja hinnat

Puolikas Torni Palkki

Koko 5 x 180 pmm 32 x 365 pmm 5 x 88 pmm

Aineisto 254 x 180 mm 99 x 365 mm  254 x 88 mm

Hinta 2 660  € 2 044 €  1 267 €

Puolikas Torni 3 x 88 Postikortti
Koko Koko 2 x 180 mm 3 x 88 pmm  2 x 88 pmm
Aineisto 99 x 180 mm 150 x 88 mm 99 x 88 mm
Hinta 1008 € 749 € 490 €

2 x 42 Käyntikortti 1 x 42
Koko 2 x 42 pmm 1 x 88 pmm  1 x 42 mm

Aineisto  99 x 42 mm  47 x 88 mm 47 x 42 mm

Hinta  238 €  231 €  112 €


