Koneporssi.com verkkomedia
Displaymainonta
on visuaalinen tapa
tavoittaa halutut
kohdeyleisöt

Ylivoimaisesti
Suomen luetuin
raskaan kaluston
uutissivusto

Kiinnostava ja ajankohtainen
sisältö jaetaan myös
Nettikone.com -sivustolle

Sähköinen uutiskirje
kahdesti viikossa

VERKON MAINOSKOOT JA HINNAT

VERKON MAINOSPAIKAT

Koneporssi.com uutissivusto vastaa kaikkia ny
kyaikaisia verkon mainostarpeita. Uutissivuston
rinnalle on toteutettu Konepörssin Konekauppa
-markkinapaikka yhteistyössä Nettikoneen kanssa.
Konepörssin verkkosivusto sopii hyvin myös erilaisten natiivi- ja sisältöratkaisujen alustaksi.
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Koneporssi.com mainosten Viewability, eli siihen
miten mainokset nähdään, on korkea. Lukuisten toteutettujen verkkokampanjoiden CTR (Click-through
rate) on kiitettävää tasoa. Tämä on seurausta siitä,
että Konepörssin sisältö on laadukasta, kävijät
sitoutuneita ja mainokset kohderyhmiä puhut
televia.
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Mainosten kohdentaminen Konepörssin uutissivus
tolle ja markkinapaikalle mahdollistaa monipuolista
ja tavoittavaa mainontaa. Sivustolla toteutettu disp
lay-mainonta on visuaalinen tapa tavoittaa halutut
kohderyhmät ja vahvistaa yrityksesi tunnettuutta
ja brändiä. Verkossa kampanjat voidaan kohden
taa eri toimialoille, tai ajaa peittona näkymään
kaikille.
Voit kysyä meiltä lisää erilaisista mainosten kohden
nusvaihtoehdoista.

AINEISTO
Aineistomuoto: GIF, JPG, HTML5 (avaussivun hallinta
vain jpg). Tiedostokoko max 150 kt.
Aineistojen mukana tulee toimittaa kohdeosoite
(url). Valmiin aineiston tulee sisältää sekä desktopettä mobiilikoon mainosversiot. Värit sRGB.
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Avaussivun hallinta -mainospaikalla ei ole mahdollista toteuttaa html5-mainoksia tai tag-seurantaa.
Aineiston toimitus 2 arkipäivää ennen mainoskampanjan alkamista osoitteeseen:
mainospalvelu@nettix.fi (myös kysymykset aineistoja koskien). Valmistettava aineisto yhteyshenkilösi
kautta viimeistään 5 arkipäivää ennen mainoskampanjan alkamista.

NATIIVIMAINONTA
Natiiviartikkeli on mainostyyppinen artikkeli Koneporssi.com verkkomedian etusivulla ja /tai painetussa lehdessä. Kampanjat toteutetaan aina räätälöitynä. Toteutamme natiivikampanjat myös suurempina
kokonaisuuksina, jolloin toimittajamme kirjoittaa
artikkelin. Artikkeli linkitetään esim. yrityksesi verkkosivuille.
Pyydä Tarjous!

Mainospaikka

Desktop

Mobiili

1. Avaussivun hallinta
2. Maksiparaati
3. Paraati
4. Suurtaulu
5. Boksi
6. Pidennetty suurtaulu
7. Nostettu Boksi

600x900px
600x900px
980x552px
300x300px
980x400px
300x300px
300x500px
300x150px
300x250px
300x150px
160x600px		
300x250px
300x150px

CPM (= €/1000 näyttök.)
68 €
62 €
58 €
38 €
32 €
32 €
41 €

Mitat leveys x korkeus
Hintoihin lisätään alv. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Mainospaikkojen ostaminen
Kaikki Konepörssi.com mainospaikat on mahdollista ostaa yhteyshenkilöltäsi.
Mainosinventaari on rajallinen, joten suosittelemme varaamaan kampanjasi ajankohdan hyvissä ajoin.

MYYNTI
Petteri Henriksson
Minna Kujansivu
Jussi Lehtonen
Janne Majara

0400 688 478
0400 914 160
0400 630 607
0400 734 208

Tapani Palo
Henna Torp
Katri Väkiparta

050 517 8754
040 658 5655
040 678 3713

Sähköpostietunimi.sukunimi@otava.fi

UUTISKIRJEET

UUTISKIRJEEN MAINOSPAIKAT

Konepörssin uutiskirje on ajankohtainen ja kiinnostava tapa tavoittaa asiakkaasi sähköpostitse. Uutiskirjeissä kohdentaminen tapahtuu
haluttujen alojen kohderyhmille ja yrityspäättäjille. Mainosviestillesi
aitiopaikka, jossa voit hyödyntää lisänäkyvyyttä ja toistoa tarkasti kohdistetulle aktiiviselle ammattilaiskohderyhmälle.
Uutiskirjerekisteriämme ylläpidetään tietosuoja-asetusten mukaisesti.
Mainospaikat
Mainospaikka: Panoraama 300x300px. Aineistomuoto: JPG kuva (Ei GIF)
Mainos voidaan linkittää esim. kotisivulle tai tuotekuvastoon.
Hinta; 400€ / lähetys, tai 900€ / 3 lähetystä.
Varaukset yhteyshenkilösi kautta. Aineiston toimitus osoitteeseen
mainospalvelu@nettix.fi
Hintoihin lisätään alv. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Aitiopaikka tavoittaa aktiiviset alan toimijat.

Yli kaksi miljoonaa vuodessa.
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1 965 882 sivulatausta vuodessa (1.1.2020 - 31.12.2020)

2021

Konepörssin lukijasuhde on vahva
ja se on tutkitusti alan luetuin media.
Työkone- ja tavarakuljetusalalle tarkasti kohdistettu jakelu tavoittaa koko sektorin toimijat ja päätöksentekijät.
Ammattimainen ja ajankohtainen sisältö ja vaikuttava määrä kiinnostavia ilmoituksia
tarjoavat arvokasta ja luotettavaa tietoa lukijan hankintapäätösten tueksi.
Painettu lehti yhdistettynä alan laajimpaan verkkosisältöön ja sosiaalisen
median kanaviin luo erinomaiset mahdollisuudet tuloksekkaaseen markkinointiin.

Tavoita 150 000
yrityspäättäjää

