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METSALEHTI.FI = 100 000 eri kävijää kuukaudessa
Tavoita metsänomistajat ja metsäalan ammattilaiset verkossa

Sivuston teemoja ovat metsänhoito, metsänomistus, 
puukauppa, tekniikka, harrastukset ja luonto.
Herätä monipuolisen metsänomistajajoukon kiinnostus 
hyödyntämällä myös displayt.

Bannerit
1. Paraati 980 × 400 px 3 000 eur/kk
2. Panoraama 980 × 120 px 2 000 eur/kk
3. Mainosbox 300 × 300 px 1 600 eur/kk
4. Etusivun välimainos 728 × 300 px 3 000 eur/kk

Jos haluat bannerisi näkyvän myös mobiilissa ja 
tabletissa, toimita niitä varten eri aineistot.

Mobiiliparaati 300 × 300 px
Mobiilipanoraama 300 × 300 px
Mobiili Mainosbox 300 × 300 px
Mobiili välimainos 300 × 300 px
Media ja mainostoimistoalennus 15  %.
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tekniset tiedot ja aineistovaatimukset
Valmiit aineistot toimitetaan gif:nä tai jpg:nä, 72 dpi:n 
tarkkuudella. Värit RGB. Tehosteääniä ei sallita.  
Mukana urlosoite, johon mainos halutaan linkittää.

Aineiston toimitus: ilmoitukset@metsalehti.fi

Kysy tarkemmin natiivi- ja 
sisältöratkaisuista:
Tuomo Vuorinen p. 050 436 9700
tuomo.vuorinen@metsalehti.fi

Sivustoltamme löytyvät teemoitettujen 
uutisten lisäksi seuraavat:
•	 ajankohtaiset Metsäuutiset joka arkipäivä
•	 metsäalan työpaikat
•	 tuoreet puunhinnat ja puunhintalaskuri
•	 Metsämaa – metsäkiinteistöjen osto ja 

myyntipalvelu
•	 metsäalan tuote ja palveluhakemisto
•	 keskustelupalsta
•	 osto ja myyntipalsta
•	 Metsäkortisto ja videot
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3. Mainosbox 
300 x 300 px

2. Panoraama
980 x 120 px

1. Paraati 
980 x 400 px

Bannerit
1. Paraati  980 x 400 px 3 000 eur/kk
2. Panoraama   980 x 120 px  2 000 eur/kk
3. Mainosbox   300 x 300 px   1 600 eur/kk
4. Etusivun välimainos      728 x 300 px / 3 000 eur/kk    

Jos haluat bannerisi näkyvän myös mobiilissa 
ja tabletissa, toimita niitä varten eri aineistot.

 

Mobiiliparaati          300 x 300 px
Mobiilipanoraama       300 x 150 px
Mobiili Mainosbox      300 X 300 px
Mobiili välimainos       300 x 300 px

Mainos-/mediatoimiston alennus -15 %.
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. 

 
 

Tekniset tiedot ja aineistovaatimukset
Valmiit aineistot toimitetaan gif:nä tai jpg:nä,
72 dpi:n tarkkuudella. Värit RGB.
Tehosteääniä ei sallita. Mukana url-osoite, 
johon mainos halutaan linkittää.

Aineiston toimitus: ilmoitukset@metsalehti.�

Kysy tarkemmin 
natiivi- ja sisältöratkaisuista: 
Tuomo Vuorinen p. 050 436 9700 
tuomo.vuorinen@metsalehti.�

Sivustoltamme löytyvät teemoitettujen 
uutisten lisäksi seuraavat:  

• ajankohtaiset Metsäuutiset joka arkipäivä
• metsäalan työpaikat
• tuoreet puunhinnat ja puunhintalaskuri
• Metsämaa – metsäkiinteistöjen osto- ja   

myyntipalvelu
• metsäalan tuote- ja palveluhakemisto
• keskustelupalsta
• osto- ja myyntipalsta
• Metsäkortisto ja videot

4. etusivun
välimainos
728 x 300 px 

Marssivatko seuraavaksi metsänomistajat?

Sivuston teemoja ovat metsänhoito, metsänomistus, puukauppa, tekniikka, harrastukset ja luonto. 
Herätä monipuolisen metsänomistajajoukon kiinnostus hyödyntämällä myös displayt.



MEDIAKORTTI 2020

metsalehti.fi

NATIIVI / ASIANTUNTIJA-ARTIKKELIT
•	 Metsalehti.fi: 100 000 eri kävijää kuukaudessa.

•	 Noin yhden kuukauden etusivun näkyvyys natiiviartikkelille.

Mikä on tavoitteesi?
•	 Mitä potentiaalisten asiakkaiden tulisi tietää tuotteestasi 

tai palvelustasi, jotta he kiinnostuisivat?
•	 Valite artikkeli, kun haluat vahvistaa yrityksesi 

asiantuntija mielikuvaa.
•	 Hyödynnä artikkeleissa monipuolisesti graafeja, videoita 

tai kuvia, kiteytä tärkeimmät asiat infobokseihin.
•	 Linkitämme artikkelitekstin omalle sivullesi, niin 

potentiaalinen asiakas voi tutustua palveluihisi 
tarkemmin.

•	 Ammattimainen kirjoitustyyli vakuuttaa asiakkaat.

Sinä olet asiantuntija.
Anna sen vakuuttaa asiakkaasi.

Asiantuntija-artikkelit
Asiantuntijaartikkelin saat kiinnitettynä valitsemaasi 
teemaan. Teemoja ovat metsänhoito, metsänomistus, 
puukauppa, tekniikka, harrastukset ja luonto. Artikkeli 
nostetaan osaksi etusivun uutisvirtaa näkyvälle paikalle.

•	 Noin viikon näkyvyys etusivunoston artikkelille
•	 Näkyvyys Metsälehti.fi Kumppaniartikkelitosiossa
•	 Oma nettisivuosoite artikkelille
•	 Kampanjaraportti

HUOM!
Muista varata haluamasi ajankohta hyvissä ajoin!

Etusivun artikkelit ja blogitosioissa on vain yksi nosto kerrallaan parhaimmilla paikoilla,  
jotta voimme taata mahdollisimman hyvän näkyvyyden kirjoituksille.

Mainostajan artikkelit näkyvät metsalehti.fi-uutisvirrassa kaikilla laitteilla.
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