
Kaleva Median 
ulkomainospaikat 

Ulkomainonta on kuluttajan käyttöliittymästä riippumaton ja 
tavoittaa kaikki ikäluokat perinteisen massamedian tavoin

   Suuri tavoittavuus
Diginäytöt tavoittavat pohjoisten paikkakuntien ytimessä,  
kauppapaikolla ja maanteillä. Viikkotavoittavuus on  
3,3 miljoonaa ohiajavaa autokuntaa.

   Diginäytöt huomataan
Suurikokoiset diginäytöt huomataan helposti ja niillä on mahdollista vaikuttaa asiakkaisiin 
ostohetkellä. Ulkomainontaan suhtaudutaan positiivisesti ja se mielletään osaksi kaupunkikuvaa.

   Mainostaminen on helppoa
Reaaliaikaisuus mahdollistaa mainoksen muuttamisen helposti ja useasti  
mainosjakson aikana. Useissa näytöissä käy sama mainoskoko, mikä mahdollistaa  
saman mainosaineiston käytön niin monessa taulussa kuin haluatte.

57 kpl
– Iisalmesta Ivaloon

Ulkomainonnan viikkotavoittavuus  on jopa 99 %  
(Lähde: Kantar Mind 2021, ulkomainonnan mittaaminen  ja tulokset)
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Digitaalinen 
ULKOMAINONTA



Muussa muodossa oleva aineisto on valmistettavaa ja sen 
käsit telystä peritään valmistusmaksu. Kalevan mainostuo-
tanto valmistaa mainokset toimitetun aineiston ja ohjeiden 
mukaisesti.

   VALMISTUSMAKSU
Valmistusmaksu  100 €/tunti (minimiveloitus 0,5 tuntia). 

Muut huomioitavat seikat 
Mikäli mainosta ei tuotannollisista tai muista  toiminnallisis-
ta syistä (kuten lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida 
julkais ta, Kaleva Media ei vastaa ilmoitta jalle aiheutuvasta 
vahingosta.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot 
Emme vastaa mainoksen ulkoasuun tulleesta virheestä,  
joka johtuu toimitetusta  puutteellisesta tai virheellisestä 
aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse 
annetusta mainoksesta tai virheestä, joka käy selville  
mainostajalle toimitetusta ja hänen hyväksymästään  
tai määräaikana palauttamatta jättämästään  
korjausvedoksesta. 

Reklamaatiot on tehtävä viimeistään  
7 päivän kuluessa mainoksen julkaisemisesta.

Arvonlisävero 24 % lisätään  
laskun loppusummaan erillisenä eränä.

  MAKSUEHDOT
Laskun maksuaika on 14 vrk netto.  
Viivästyskorko on 7 % laskun eräpäivästä lukien.

Y-tunnus:  2715049-8

  VERKKOLASKUOSOITE
Operaattori: Basware Oyj
Välittäjän tunnus: BAWCFI22
Verkkolaskuosoite: 003727150498

Kaleva365 Oy:n asiakkaille lähettämät  
myyntilaskut maksetaan Ropo Capitalin  
tilille OKO FI18 5741 4020 1085 15

kalevamedia.fi/ulkomainonta

Hinnoittelu

Mediamyynti

Aineistot

Antti Rahkola, ulkomainonnan asiantuntija
040 175 8170
antti.rahkola@kalevamedia.fi

Kaisa Heiskanen, ulkomainonnan asiantuntija
044 799 2829
kaisa.heiskanen@kalevamedia.fi

Kaleva Media yrityspalvelupiste 08 5377 180 
yrityksille@kalevamedia.fi

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

  

Lähetä aineisto: mainos@kalevamedia.fi 
Mainostuotanto: puh. 08 5377 191 
Mainostuotannon päällikkö  
Sami Peltokorpi, puh. 0400 799 529
Mainostuotannon asiantuntija 
Juhapekka Raitio, puh. 044 799 5899

  AIKATAULU
Mainosaineisto tulee lähettää kolme arkipäivää  
ennen kampanjan aloitusta.

  TOIMITA VIESTIN MUKANA TIEDOT
• Mainostajan ja kampanjan nimi 
• Kampanja-aika 
• Näytön nimi/ID-numero 
• Aineiston toimittajan yhteystiedot (jos muu kuin lähettäjä)

   VALMIIT AINEISTOT
Kuva-aineistot: JPG tai PNG 
Videot ja animaatiot: MP4 
Tiedoston on oltava täsmälleen varauksen kokoinen.

Hinnoitteluyksikkö on viikkospotti
Yksi viikkospotti tarkoittaa yhden viikon (ma–su) näkyvyyttä yhdessä diginäytössä

Esimerkiksi:  Kampanja, jossa käytetään 10 diginäyttöä yhden viikon ajan = 10 viikkospottia
 Kampanja, jossa käytetään 5 diginäyttöä kahden viikon ajan = 10 viikkospottia

Hintaryhmät:   Hintaryhmä 1: 630 €/viikkospotti
Kolme ulkomainospaikkaa Oulun keskustassa;   
Rotuaarin lavan diginäyttö, Kauppurienkadun diginäyttö ja Kivisydämen diginäyttö

  Hintaryhmä 2: 490 €/viikkospotti
Kaikki muut diginäytöt; 54 kpl pohjoisen Suomen alueella

Hinnat sisältävät aineistonhallinnan ja -siirtomaksun. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Isommalla näyttömäärällä saat 
edullisemman hinnan. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!


