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  POHJOISEN POLUT pohjoisenpolut.fi 

Tuhtia luettavaa verkossa  
kaikille retkeilystä ja  
luonnosta kiinnostuneille 
Kaleva Median uuden verkkojulkaisun 
koti on pohjoinen Suomi, mutta  
lukijat voivat olla missä tahansa.  
Julkaisu on valtakunnallinen ja  
sitä tehdään pohjoisesta kaikille  
asuinpaikasta riippumatta.

Juttuja myös naapurimaista 
Pohjoinen liittyy juttuihin aina jollain 
tavalla. Esitellyt paikat ovat pohjoisen 
kohteita ja luontoa käsitellään juuri 
pohjoisesta näkökulmasta. Lapin, 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sekä 
Perämeren alueiden lisäksi Pohjoisen 
Polut on kiinnostunut Pohjoisesta  
Norjasta, Ruotsista ja Venäjästä.

RETKIK OHTEET          IHMISI Ä LU ONNOS SA         LUON TO         VA RU ST EE T JA  ERÄ TA ID OT         AL UEE T         Y MP ÄRIS TÖ  J A ILMA ST O

Uusi pohjoisen luonnon verkkolehti

Pohjoisen Polut mediakortti

Suomen hienoimmat 
luonto- ja retkeilykohteet  
löytyvät pohjoisesta. 
Kiinnostus retkeilyyn ja luontoon on 
ollut kasvussa. Retkeilyn pariin on  
tullut valtavasti uusia ihmisiä jotka 
kaipaavat tietoa elämäntapansa tueksi. 
Reitit, varusteet ja retkeilytaidot eivät 
ole kaikille itsestäänselvyyksiä. 

Pyrimme kannustamaan ihmisiä ulos 
ja kokemaan luontoa sekä uusia  
paikkoja mahdollisimman paljon ja 
monella eri tavalla. Autamme ihmisiä 
syventämään luontosuhdettaan ja 
nauttimaan ulkoilmasta.
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  AINEISTO-OHJE

Sallitut aineistoformaatit:  
Kuva (gif, jpeg, png), html5, uudelleenohjaus (tag)  
tai http-osoite (url). 

Aineiston kilotavuraja:  
40 kt, max. 77 kt riippuen mainosmuodosta.

Tarkemmat mainosmuotokohtaiset aineisto-ohjeet  
löytyvät osoitteesta kalevamedia.fi/yrityksille

Aineistot osoitteeseen:  
mainos@kalevamedia.fi 

viestin mukana tulee olla tieto kohde-url:sta,  
johon aineiston klikkauksen halutaan vievän. 

Gif-, jpeg- ja png-aineiston tulee olla meillä 3 arkipäivää  
ennen kampanjan alkua. 

Erikoismainosmuotojen aineistojen tulee olla perillä  
5 arkipäivää ennen kampanjan alkua. 

Tarvittaessa ota yhteyttä mainostuotantoon,  
puh. 08 5377 191.

  MEDIATILAN PERUMINEN
Varatun mediatilan peruminen tulee tehdä viimeistään 7 vrk 
ennen kampanjan aloituspäivää. Mikäli kampanja perutaan 
myöhemmin, veloitetaan 30 % kampanjan nettohinnasta.

  VALMISTUS
Display-verkkoilmoituksen valmistusmaksu 100,00 €/tunti.

   MEDIAMYYNTI:  

Käyntiosoite: Solistinkatu 4, 90140 OULU  
Postiosoite: PL 170, 90401 OULU

Kaleva Media yrityspalvelupiste 08 5377 180 
yrityksille@kalevamedia.fi 

Desktop Desktop Mobiili Hinta 3 kk

468x400 px 300x250 px 300x250 px
1500 €

(25% kiinteä 
näkyvyys)

Hintaan lisätään alv. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Jättiboksi
Boksi

Hinnasto

Lukijatutkimus 
Kysyimme: Miksi käyttäisit  

Pohjoisen Polut -sivustoa ja mihin 
tarkoitukseen odottaisit sisältöjä?

Löytääkseni hyödyllistä tietoa
valmistautuessani
luontoon lähtemistä.

Lisätäkseni ymmärrystä 
ja saadakseni kuulumisia  
luonnon tilasta,
ilmiöistä, eläimistä 
ja kasveista.

74 %

59 %

Verkkojulkaisun kohderyhmänä  
ovat Pohjoisen luonnosta ja  
sen ilmiöistä kiinnostuneet,  

luonnosta elinvoimaa saavat ja  
luonnossa liikkuvat yli 30-vuotiaat.


