Avainlehti.fi -verkkopalvelu

Bannerimainonta

Neuroliiton julkaisema neurologinen aikakauslehti Avain ilmestyy nyt myös
jatkuvasti päivittyvänä verkkosivustona, osoitteessa avainlehti.fi. Verkkopalvelusta
löytyvät painetussa lehdessä julkaistut sisällöt sekä ajankohtaista, vain verkkoon
tuotettavaa materiaalia.

VAR AUS - JA HINTATIEDOT

Osa sisällöstä on avointa. Koko verkkopalvelun saa käyttöönsä Neuroliiton
jäsenenä tai ostamalla lukuoikeuden.

AIK ATAU LU

Myyntipäällikkö Niina Jokinen
040 726 7820 | niina.jokinen@neuroliitto.fi
Hintoihin lisätään alv 24 %.
Kampanjan kesto 2 kk, vaihdot parittomien
kuukausien alussa. Aineisto pitää toimittaa
viimeistään 5 arkipäivää ennen kampanja
ajan alkua.

Avaimen lukijat ovat kiinnostuneita hyvinvointiin ja sujuvaan arkeen liittyvistä
teemoista. He arvostavat luotettavaa, asiantuntijoiden antamaa tietoa.
Kohdennetulla mainonnalla tavoitat haluamasi asiakkaat.

AINEI STO - OHJEET
Bannerin koko 300 x 250 px
(optimaalinen koko 600 x 500 px)

Avaimen verkkopalvelussa mainokset on mahdollista sijoittaa kolmella tavalla:
• Etusivulle (1 mainospaikka, enintään 3 bannerin kierto), jossa tavoitat sekä
tilaajat että kaikille avoimen sisällön lukijat.

Formaatti JPG, PNG tai GIF.

• Artikkeleihin, tekstin sisään (1 mainospaikka per artikkeli, enintään 3 bannerin
kierto). Mainoksia ei sijoiteta pääkirjoitusteksteihin tai tutkimusartikkeleihin.
• Artikkeleiden loppuun (3 mainospaikkaa). Tällöin mainos näkyy kaikkien
artikkeleiden lopussa tekstin jälkeen, sekä kategorioiden ja lehden numeroiden
koontisivuilla artikkelilistauksen alla.
Kampanjan loputtua ilmoittajan on mahdollista saada kampanjaraportti
toteutuneista näytöistä ja klikkauksista.

Animoituun banneriin on seuraavia
rajoituksia:
• tiedostokoko 150 kt tai pienempi
• animaation kesto maksimissaan 30s
• animaatio voi toistua, mutta sen on
päätyttävä 30s jälkeen
• animoidun GIF:n tulee olla hitaampi
kuin 5 FPS
Valmis aineisto toimitetaan sähköpostitse
ilmoitukset@neuroliitto.fi.

ETUSIVU DESKTOP

Sähköpostissa tulee aineiston lisäksi olla
mukana seuraavat tiedot
• Mainostajan nimi
• Mainospaikka
• Kampanja-aika
• URL-kohdeosoite, joka avautuu
mainosta klikattaessa.

MAINOS

Mainospaikat

MAINOS
300x250px

1 000 €

1.

Näy luotettavassa
ja asiantuntevassa
ympäristössä!

1. Etusivu (1 paikka) 1 000 € / 2 kk

Artikkeliin, tekstin sisään sijoitettu mainos,

2. (1 paikka / artikkeli) 700 € / 2 kk
3. Artikkeleiden loppuun: 700 € / 2 kk

Mobiilissa mainospaikat ovat allekain.
ARTIKKELIN KESKELLÄ

3.

ARTIKKELIN LOPUSSA

2.
MAINOS

MAINOS
300x250px

700 €

MAINOS

KATEGORIASIVUN ALAREUNASSA
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MAINOS
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700 €

700 €

700 €

2.

MAINOS
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