
 

 

autoalanpalvelut.fi

Suomen Autolehden 
digitaaliset mediatuotteet



autoalanpalvelut.fi
autoalanpalvelut.fi on ainoa suomenkielinen täyden 
palvelun korjaamolaite- ja varaosahakemisto sekä 
videoalusta, jonka riippumaton lisäarvollinen sisältö on 
arvostettujen asiantuntijatoimittajien tuottamaa.

Ammattitason haku- ja videoalusta palvelee kaikkia 
autoalan laite- ja varaosaostajia yhdistämällä tarpeen, 
tuotteen ja lähimmän jälleenmyyjän.

autoalanpalvelut.fi on osa Suomen Autolehden 
mediaperhettä, mikä varmistaa mainostajille ja 
yhteistyökumppaneille korkeatasoisen kontekstin ja 
näköalapaikan autoalan kehitykseen.
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Banneri
•	 Banneri läpi autoalanpalvelut.fi-sivuston, koko 980 px x 400 px
•	 Sijoitus yksin tai osana kolmen mainoksen karusellia
•	 Sisältää kuvapaikan myös uutiskirjeessä 
 (yli 3500 vastaanottajaa, kasvussa koko ajan)
•	 3 kuukauden jakso (minimiaika)
•	 Sisältää loppuraportin
Mediapaikan hinta 990 euroa

Optio

Mainospaikka Suomen Autolehdessä samalla sopimuksella:
•	 1/2 sivua (vaaka tai pysty)
•	 1200 euroa (normaali hinta 1555 euroa)

Boksi

•	 Boksi läpi autoalanpalvelut.fi-sivuston, koko 300 px x 250 px
•	 Sijoitus yksin tai yhtenä kolmesta rinnakkain
•	 Sisältää kuvapaikan myös uutiskirjeessä 
 (yli 3500 vastaanottajaa, kasvussa koko ajan)
•	 3 kuukauden jakso (minimiaika)
•	 Sisältää loppuraportin
Mediapaikan hinta 600 euroa

Optio

Mainospaikka Suomen Autolehdessä samalla sopimuksella:
•	 1/4 sivua (vaaka tai pysty)
•	 690 euroa (normaali hinta 930 euroa)

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
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Digitaaliset mainospaikat
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Digitaaliset mainospaikat
Advertoriaali

•	 Noin 3 000 merkkiä
•	 Sijaitsee sivuston artikkeliosiossa, joista sisältönosto 
 osana uutisfeediä myös etusivulle
•	 3 kuukauden jakso sivustolla 
 (teksti voi jäädä sivustolle pidemmäksikin aikaa)
•	 Sisältää noston uutiskirjeessä ja orgaanisen noston Suomen  
 Autolehden Facebook-sivuilla
Mediapaikan hinta 2100 euroa

Advertoriaalin tuotanto

•	 Toteutetaan asiakkaan antaman materiaalin ja yhden 
 puhelinhaastattelun pohjalta. Asiakkaan kuvat.

Hinta 580 euroa
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
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Videotuotanto
Kauttamme on saatavana myös esittelyvideoiden 
tuotanto avaimet käteen -palveluna.

Kysy tarjous!
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OTA YHTEYTTÄ!

Petteri Räsänen
petteri.rasanen@suomenautolehti.fi
Puhelin 09 6944 807

Kalle Kalaja
kalle.kalaja@suomenautolehti.fi
Puhelin 040 7520 668

Suomen Autolehden digitaaliset mediatuotteet

Ilmoitusaineistot autoalanpalvelut.fi:
asiakaspalvelu@suomenautolehti.fi
Puhelin 09 6944 807
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