
KAUNEUSALAN 
MARKKINOINTI

Digilehti

Mainokset 
& 
Yhteistyö



Tästä oppaasta löydät eri 
mainosvaihtoehdot Kauneusalan 

markkinointi -digilehteen. 

Eri mainospaikkoja voi 
myös yhdistellä. Kysy silloin 

pakettitarjousta. Lisätiedot ja 
mainossopimukset: 

emma.laaksonen@emmav.fi



TIETOA DIGILEHDESTÄ
Kauneusalan markkinointi -digilehteä 
julkaistaan Kauneusalan markkinointi -sivustolla 
(KAM). Lehti ilmestyy kuukausittain lukijalleen 
maksuttomana julkaisuna, joka käsittelee 
kauneusalan yrityksen markkinointia. Digilehti 
lähetetään kaikille sähköpostilistalaisille 
edellisen kuun viimeisenä päivänä.

Lehteä, sen juttuja ja mukana olevia 
yhteistyökumppaneita esitellään laajasti 
kaikissa KAM -sivuston markkinointikanavissa. 
Nettisivut, Facebook, Instagram ja sähköpostin 
uutiskirjeet tarjoavat monipuolisesti erilaisia 
vaihtoehtoja yhteistyökumppaneille. Digilehti 
tarjoaa mahdollisuuden myös videoihin ja 
linkkeihin suoraan lehden sivuille ja muihin 
markkinointikanaviin.

Yhteistyökumppanit ovat mukana auttamassa 
kauneusalan yrittäjiä menestymään ja 
mahdollistavat digilehden julkaisun. 

Tervetuloa mukaan!



DIGILEHTI
Koko sivun mainos

Mainos digilehdessä on koko sivun mainos(A4), 
jonka voit hyödyntää haluamallasi tavalla. 

Digitaalinen lehti mahdollistaa linkit sekä joissain 
tapauksissa myös videon. Kysy lisää.  

Mainospaikan lisäksi saat haluamasi 
kuvan ja lyhyen mainostekstin nettisivuille 

Yhteistyökumppanit/Lehden sinulle 
mahdollistaa osioon sekä somekanaviin 

tehtävään kuukausittaiseen Yhteistyökumppanit 
-postaukseen.

Koko sivun mainos digilehdessä 
(1kk) 

+ 
Yhteistyökumppanit -osio 

(vuoden 2020 ajan)
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DIGILEHTI
Koko sivun mainos + Yhteistyöjuttu

Yhteistyöjuttu, jossa yhdistyy mainoksesi 
sekä tuotteeseesi tai palveluusi sopiva 
markkinointiaiheinen juttu. Esim. Miten 
markkinoit aurinkosuojatuotteita?

Mainospaikan lisäksi saat haluamasi 
kuvan ja lyhyen mainostekstin nettisivuille 
Yhteistyökumppanit/Lehden sinulle 
mahdollistaa osioon sekä somekanaviin 
tehtävään kuukausittaiseen Yhteistyökumppanit 
-postaukseen.

Koko sivun mainos digilehdessä 
(1kk) 
+ 
Yhteistyökumppanit -osio 
(vuoden 2020 ajan)

150€+alv 

MAINOKSESI

MARKKINOINTIAI-
HEINEN 

YHTEISTYÖJUTTU 
TUOTTEESI TAI 

PALVELUSI 
NÄKÖKULMASTA

Lehden aukeama



NETTISIVUT
Lehden sivu / Banneri tai sivupalkki

Digilehdellä on oma sivunsa, jossa lehden 
lukijat voivat lukea lehden. Tämä sivu tarjoaa 

mainospaikan kuukauden ajaksi bannerissa tai 
sivupalkissa.

Tähänkin mainospaikkaan kuuluu paikka 
Yhteistyökumppanit -osioista.   

Banneri- tai sivupalkkimainos lehden 
nettisivuilla

(1kk) 
+ 

Yhteistyökumppanit -osio 
(vuoden 2020 ajan)

75€+alv 

BANNERI

SIVUPALKKI



NETTISIVUT
Etusivu / Banneri

Kauneusalan markkinointi -sivuston etusivu 
toimii lehden esittelijänä ja sisältää myös lyhyitä 
poimittuja juttuja lehden sivuilta. Asiakas löytää 
sivuilta häntä kiinnostavia aiheita ja käyttää 
tutustumiseen enemmänkin aikaa. 

Banneri tarjoaa kuukauden ajaksi näkyvyyttä 
nettisivuilta. Nettisivuille ilmestyy juttuja 
myös kuukauden aikana ja liikennettä 
ajetaan sinne tasaisilla päivityksillä muista 
markkinointikanavista. 

Bannerimainos nettisivuilla
(1kk ajan)
+ 

Yhteistyökumppanit -osio
(Vuoden 2020 ajan)

75€+alv 



SOSIAALINEN MEDIA
Facebook  & Instagram -postaus

Kauneusalan markkinointi -digilehdellä on kaksi 
sosiaalisen median kanavaa käytössään: Facebook 

ja Instagram. Facebookissa on sivun lisäksi myös 
lehden lukijoiden ryhmä. 

Digitaaliset markkinointikanavat mahdollistavat 
myös huomiota kiinnittävän videomainoksen.  

Mainos sosiaalisen median kanaviin  
( 1 postaus joko facebookissa, FB-ryhmässä tai 

Instagramissa) 
+ 

Yhteistyökumppanit -osio 
(vuoden 2020 ajan)

75€+alv / kpl 



SÄHKÖPOSTI
Sivupalkki

Uusi Kauneusalan markkinointi -digilehti 
lähetetään joka kuukausi sähköpostilistalaisille 
edellisen kuun viimeisenä päivänä. Sähköposti 
tarjoaa mahdollisuuden näkyvyyteen 
sivupalkkimainoksella. 

Sähköpostimainoksen lisäksi saat haluamasi 
kuvan ja tietosi Yhteistyökumppanit -osioon. 

Sivupalkkimainos sähköpostissa
(1kk ajan)
+ 
Yhteistyökumppanit -osio
(Vuoden 2020 ajan)

50€+alv 

SÄHKÖPOSTIN YLÄKUVA

TEKSTIOSIO SIVUPALKKI-
MAINOS


