


RIKSDAGSVAL 2023

SPECIALPAKET FÖR KANDIDATERNA

Nå väljarna i Egentliga Finland!



Varför annonsera i Åbo Underrättelser?

• Smidigt och effektivt samarbete!

• Vi överskrider språkgränser: vi har både svensk- och finskspråkiga läsare 

• Det är effektivt: 88 % av våra prenumeranter läser tidningen 
från pärm till pärm – varje gång! (Taloustutkimus, 01/2022)



Reklamplatser i papperstidning

Åbo Underrättelser utkommer som papperstidning fem gånger i 
veckan, från tisdag till lördag. ÅU finns också att läsa som e-tidning 
och din annons i papperstidningen syns även i e-tidningen!

Vi når 25 000 läsare dagligen (KMT 2022). I och med storutdelningen ÅU 
Extra stiger vår helhetsspridning till över 50 000 läsare. 



ÅU EXTRA 2023
ÅU Extra, vår storutdelning, omfattar Egentliga Finland: Åbo, S:t Karins, Pargas, Kimitoön – hushåll och utvalda utdelningsställen. 
ÅU Extras upplaga är 25 000.
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PRINT-ÅU

Alla valannonser: 
-20% rabatt på listpriser

Vi når 25 000 läsare dagligen (KMT 2022). I och med storutdelningarna stiger 
vår helhetsspridning till över 50 000 läsare.

Rabatterade priser nedan (men se även våra specialpaket!)



PRINT-ÅU

Alla valannonser: 
-20% rabatt på listpriser Rabatterade priser nedan (men se även våra specialpaket!)



DIGI-ÅU

Alla valannonser: -20% rabatt på listpriser.
Se även våra specialpaket!

Vår nyhetssida åu.fi har 80 000 
besökare och en miljon sidladdningar 
per månad!

När printen förenas med det digitala, 
växer effektiviteten med 62 %!
(IPA databank study 2021)



DIGI-ÅU

Få den bästa möjliga synligheten med dessa 
digitala alternativ!

Rabatterade priser:



Våra specialpaket för de enskilda kandidaterna:

PRINT + DIGI

• Printannons 1/10 (99x100 mm) + box/jättebox 25 000 visningar 450 € + moms

• Printannons 1/8 (150x90 mm) + box/jättebox 25 000 visningar 550 € + moms

• Printannons 1/8 (150x90 mm) + stående parad 25 000 visningar 650 € + moms

• Printannons 1/4 (150x180 mm) + box/jättebox 25 00 visningar 900 € + moms

• Printannons 1/4 (150x180 mm) + stående parad 25 00 visningar 1000 € + moms

• Printannons 1/4 (150x180 mm) + en helsida i e-tidningen (under en veckas tid) 1100 € + moms

• Printannons 1/4 (150x180 mm) + interstitial (pop-up) 25 000 visningar 1100 € + moms

INTRESSERAD? TA KONTAKT: anne-maarit.itanen@aumedia.fi | ✆ 050 435 2284



Våra specialpaket för de enskilda kandidaterna:

PRINT
• 3 X printannons 1/10 (99x100 mm) 650 € + moms

• 3 x printannons 1/8 (150x90 mm) 900 € + moms

• 3 x printannons 1/4 (150x180 mm) 1500 € + moms

DIGI
• En helsida i e-tidningen (vecka) 500 € + moms

• Box/jättebox 100 000 visningar 550 € + moms

• Stående parad 100 000  visningar 900 € + moms

• Paradbanner 100 000 visningar 1000 € + moms

• Interstitial/pop-up banner 75 000 visningar 1200 € + moms

INTRESSERAD?  TA KONTAKT: anne-maarit.itanen@aumedia.fi | ✆ 050 435 2284



Valreklam på Google och sociala medier
Tillsammans med oss är det enkelt att förverkliga en print- digi- och somereklam!



Google och sociala medier

Tillsammans med vår samarbetspartner Edda Marketing erbjuder vi ett behändigt tilläggspaket: avtala om en print- eller 

digiannons, så kan du ta del av de nedsatta priserna för marknadsföring på Google och SoMe. Du får maximal synbarhet med 

minimal ansträngning!

Nå finländarna på den del av nätet, som de aktivt använder:

• Google är den främsta då det kommer till sökresultat i Finland, 94 % av resultaten görs via Google. (GlobalStats, 2022)

• Facebook och Instagram i sin tur har det här året ökat sina besökarmängder globalt. I Finland är de aktiva användarna nästan 
3 miljoner. (Statista, 2022; LM Someco, 2022)

Digital marknadsföring är

• Transparent och säker: Google och Facebook har strikta bekräftelseprocesser för valreklamer, vi hjälper till att utföra dess 
bekräftelser.

• Effektiv: reklamerna visas för sådana personer, som redan gör sökningar inom ämnet eller sådana som är intresserade av 
särskilda ämnen.

• Rapporterande: du får noggranna uppgifter om hur många som varit intresserade av reklamerna och t.ex. vilka personer som 
har klickat vidare för mer information.



Marknadsföringspaket för Google och SoMe

1 månads paket för marknadsföring 
på Google och SoMe: 2300 € +moms

Innehåller:
• Planeringsmöten
• Hjälp vid bekräftelseprocesserna
• Planering av reklamerna
• Utförandet av kampanjen
• Samt rapporteringen

Små förändringar under kampanjens gång 
är möjliga (t.ex. reklamernas 
inriktningar/målgrupper), men för större 
ändringar debiterar vi enligt en separat 
prislista. *

OBS! Reklambudgeten, d.v.s. Google-och 
Facebookdelen, överenskommes separat. 
Till paketet hör inte fotografering eller 
skapandet av bildmaterial, men mindre 
editeringsarbeten är möjliga.

1 månad marknadsföring på Google
1300 € + moms

Innehåller:
• Planeringsmöten
• Hjälp vid bekräftelseprocesserna
• Planering av reklamerna
• Utförandet av kampanjen
• Samt rapporteringen

Små förändringar under kampanjens gång 
är möjliga (t.ex. gällande nyckelord eller 
inriktningar/målgrupper), men för större 
ändringar debiterar vi enligt en separat 
prislista. *

OBS! Reklambudgeten överenskommes
separat

1 månad marknadsföring på 
Facebook och Instagram: 
1400 € + moms

Innehåller:
• Planeringsmöten
• Hjälp vid bekräftelseprocesserna
• Planering av reklamerna
• Utförandet av kampanjen
• Samt rapporteringen

Små förändringar under kampanjens gång 
är möjliga (t.ex. reklamernas 
inriktningar/målgrupper), men för större 
ändringar debiterar vi enligt en separat 
prislista. *

OBS! Reklambudgeten överenskommes 
separat. Till paketet hör inte fotografering 
eller skapandet av bildmaterial, men 
mindre editeringsarbeten är möjliga.

* Större förändringar under kampanjen, t.ex. nya 
reklamer och andra tilläggsjobb från 150 €/h.

INTRESSERAD? TA KONTAKT: anne-maarit.itanen@aumedia.fi | 050 435 2284
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