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ERIKOISPAKETIT EHDOKKAILLE

Tavoita varsinaissuomalaiset äänestäjät!



Miksi mainostaa 
Åbo Underrättelserissa?

• Helppous: räätälöimme ilmoituksen toiveidesi mukaan.

• Kielirajojen ylittäminen: kauttamme tavoitat sekä suomen- että 
ruotsinkielisen lukijakunnan. Tarvittaessa käännämme veloituksetta 
ilmoituksen puolestasi ruotsiksi!

• Tehokkuus: 88 % tilaajistamme lukee painetun lehden kannesta 
kanteen! (Taloustutkimus, 01/2022)



Miksi mainostaa 
Åbo Underrättelserissa?

Kokonaistavoittavuutemme on 25 000 lukijaa (KMT 2022)

• Peittomme alueen +15-vuotiaiden ruotsinkielisten lukijoiden keskuudessa on 73 %

• Uutissivustollamme åu.fi on kuukaudessa 80 000 kävijää ja miljoona sivulatausta

• Suurjakeluiden myötä kokonaistavoittavuutemme nousee yli 50 000 lukijaan

Lukijoillamme on lisäksi keskimääräistä suurempi ostovoima!



Mainospaikat painetussa lehdessä

Åbo Underrättelserin paperilehti ilmestyy viisi kertaa viikossa, 
tiistaista lauantaihin. Lisäksi ÅU:ta voi lukea digitaalisena 
näköislehtenä.

Painetussa lehdessä julkaistu mainos näkyy myös 
näköislehdessä.



ÅU EXTRA 2023
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Ennakkoäänestys 
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13.9. 22.11.25.10.
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Meillä on kahdeksan ÅU Extra -suurjakelua vuodessa. ÅU Extran myötä kokonaistavoittavuutemme 
nousee yli 50 000 lukijaan.



PAINETTU ÅU

Kaikki vaalimainokset: 
-20% alennus
listahinnoista

Kokonaistavoittavuutemme on 25 000 lukijaa (KMT 2022). Suurjakeluiden myötä 
kokonaistavoittavuutemme nousee yli 50 000 lukijaan.

Alennetut hinnat (katso myös erikoispakettimme!):



PAINETTU ÅU

Kaikki vaalimainokset: 
-20% alennus listahinnoista Alennetut hinnat (katso myös erikoispakettimme!): 



DIGI-ÅU

Kaikki vaalimainokset: 
-20% alennus listahinnoista
Katso myös erikoispakettimme!

Uutissivustollamme åu.fi on 
kuukaudessa 80 000 kävijää ja 
miljoona sivulatausta!

Digitaalisen mainostamisen
yhdistäminen printtimainontaan
kasvattaa mainonnan tehoa jopa
yli 60 %
(IPA databank study 2021)



DIGI-ÅU

Saat parhaan näkyvyyden yhdistämällä printtiin digin!

Alennetut hinnat (katso myös erikoispakettimme!):



DIGI-ÅU

Alennetut hinnat (katso myös erikoispakettimme!):



PRINTTI + DIGI

• Ilmoitus paperilehdessä 1/10 (99x100 mm) + boksi/jättiboksi 25 000 näyttöä 450 € + alv

• Ilmoitus paperilehdessä 1/8 (150x90 mm) + boksi/jättiboksi 25 000 näyttöä 550 € + alv

• Ilmoitus paperilehdessä 1/8 (150x90 mm) + pystyparaati 25 000 näyttöä 650 € + alv

• Ilmoitus paperilehdessä 1/4 (150x180 mm) + boksi/jättiboksi 25 000 näyttöä 900 € + alv

• Ilmoitus paperilehdessä 1/4 (150x180 mm) + pystyparaati 25 000 näyttöä 1000 € + alv

• Ilmoitus paperilehdessä 1/4 (150x180 mm) + kokosivu näköislehdessä (viikon ajan) 1100 € + alv

• Ilmoitus paperilehdessä 1/4 (150x180 mm) + interstitial (pop-up) 25 000 näyttöä 1100 € + alv

KIINNOSTUNUT? OTA YHTEYTTÄ: anne-maarit.itanen@aumedia.fi | ✆ 050 435 2284

Erikoispakettimme ehdokkaille:



Erikoispakettimme ehdokkaille:

PRINTTI 
• 3 X ilmoitus paperilehdessä 1/10 (99x100 mm) 650 € + alv

• 3 x ilmoitus paperilehdessä 1/8 (150x90 mm) 900 € + alv

• 3 x ilmoitus paperilehdessä 1/4 (150x180 mm) 1500 € + alv

DIGI
• Kokosivu näköislehdessä (viikko) 500 € + alv

• Boksi/jättiboksi 100 000 näyttöä 550 € + alv

• Pystyparaati 100 000 näyttöä 900 € + alv

• Paraatibanneri 100 000 näyttöä 1000 € + alv

• Interstitial/pop-up banneri 75 000 näyttöä 1200 € + alv

KIINNOSTUNUT? OTA YHTEYTTÄ: anne-maarit.itanen@aumedia.fi | ✆ 050 435 2284



Vaalimainonta Googlessa ja sosiaalisessa mediassa
Toteuta kanssamme helposti printti-, digi- ja somemainonta! 



Google ja sosiaalinen media

Tarjoamme yhteistyökumppanimme Edda Marketingin kanssa sinulle kätevää lisäpakettia: tilaa ÅU:n printti- tai digi-ilmoitus, niin 

voit hyödyntää alennetut hinnat myös Google- ja somemainonnan osalta. Saat maksimaalista näkyvyyttä minimaalisella vaivalla! 

Tavoitat suomalaiset netissä sieltä, missä he aktiivisesti käyvät:

• Google hallitsee Suomen hakutuloksia, sillä 94 %:a hauista tehdään Googlella (GlobalStats, 2022)

• Facebook ja Instagram puolestaan ovat tänä vuonna kasvattaneet maailmanlaajuisesti kävijämääriään, ja Suomessa 
aktiivisia käyttäjiä on lähes 3 miljoonaa (Statista, 2022; LM Someco, 2022)

Digimarkkinointi on 

• läpinäkyvää ja turvallista: Googlella ja Facebookilla on tiukat varmennusprosessit vaalimainostajille, ja me autamme 
suorittamaan nämä varmennukset

• tehokasta: mainoksia näytetään sellaisille henkilöille, jotka jo tekevät aiheeseen liittyviä hakuja tai jotka ovat 
kiinnostuneita tietyistä aiheista

• raportoitavaa: saat tarkat tiedot mainoksista kiinnostuneiden määristä ja esimerkiksi niistä henkilöistä, jotka siirtyvät 
lukemaan lisätietoja

https://edda-marketing.com/


Google- ja somemainonnan paketit

Kuukauden Google- ja 
somemainonnan paketti: 2300 € + alv.

Sisältää
• suunnittelupalaverit, 
• tuen varmennusprosessissa, 
• mainosten suunnittelun,
• kampanjan toteutuksen 
• ja raportoinnin

Pienet muutokset kampanjan aikana ovat 
mahdollisia (mm. mainosten 
kohdennuksiin), mutta isommista 
veloitetaan erillisen hinnaston mukaan*. 

Huom! Mainosbudjetti, eli Googlen ja 
Facebookin osuus, sovitaan erikseen. 
Pakettiin ei kuulu valokuvien ottaminen tai 
kuvamateriaalin toteuttaminen, mutta 
pienet editointityöt ovat mahdollisia.

Google-mainonta 1 kk
1300 € + alv.

Sisältää
• suunnittelupalaverit, 
• tuen varmennusprosessissa, 
• mainosten suunnittelun,
• kampanjan toteutuksen 
• ja raportoinnin

Pienet muutokset kampanjan aikana ovat 
mahdollisia (mm. avainsanoihin tai 
kohdennuksiin), mutta isommista 
veloitetaan erillisen hinnaston mukaan*.

Huom! Mainosbudjetti sovitaan erikseen.

Facebook & Instagram-mainonta 1 kk: 
1400 € + alv.

Sisältää
• suunnittelupalaverit, 
• tuen varmennusprosessissa, 
• mainosten suunnittelun,
• kampanjan toteutuksen 
• ja raportoinnin

Pienet muutokset kampanjan aikana ovat 
mahdollisia (mm. mainosten 
kohdennuksiin), mutta isommista 
veloitetaan erillisen hinnaston mukaan*. 

Huom! Mainosbudjetti sovitaan erikseen. 
Pakettiin ei kuulu valokuvien ottaminen tai 
kuvamateriaalin toteuttaminen, mutta 
pienet editointityöt ovat mahdollisia. *Isot muutokset kampanjan aikana, uudet mainokset 

ym. lisätyöt alk. 150 € /h.

KIINNOSTUNUT? OTA YHTEYTTÄ: anne-maarit.itanen@aumedia.fi | ✆ 050 435 2284


