Bannerit uutiskirjeeseen
Uutiskirje toimitetaan sähköpostin suurjakeluna

Mediakortti 2022
Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden uutiskirje toimitetaan suurjakeluna noin 4.500:n
turvallisuusammattilaisen sähköpostiin. Uutiskirje ilmestyy vuonna 2022 yhdeksän
kertaa. Uutiskirje on tehokas kanava tavoittaa nopeasti tuhansia turvallisuuden ja
riskienhallinnan asiantuntijoita ja päättäjiä.
Asiakkaiden bannerit uutiskirjeissä ovat edullinen, kätevä ja nopea tapa tavoittaa juuri
oikea kohderyhmä tuotteiden, palveluiden, tapahtumien, yrityskauppojen tai vaikkapa
messujen näkyvyyden lisäämiseen.
Kaksi eri tyyppistä uutiskirjettä:
perinteinen uutiskirje ja sisältöuutiskirje

.
.

Vuonna 2022 uutiskirje ilmestyy yhdeksän kertaa
(3 + 6 kertaa).
Kolme uutiskirjeistä on niin kutsuttuja perinteisiä uutiskirjeitä, jotka kokoavat yhteen
koko laajalta turvallisuusalalta eri tyyppisiä kiinnostavia turvallisuusuutisia.
Katso tästä esimerkki viime vuoden 2021 perinteisestä uutiskirjeestä, johon on laitettu
sopivin välein asiakkaiden bannereita.
Asiakkaiden on mahdollista laittaa bannereita myös kuusi kertaa ilmestyvään painetun lehden sisältöön liittyvään
sisältöuutiskirjeeseen. Se kertoo esimerkkejä lehden sisällöstä. Katso tästä esimerkki sisältöuutiskirjeestä, johon on
laitettu asiakkaiden bannereita sopivin välein.
Bannereiden nimet, koot, hinnat, tallennusmuodot, aineistotoimitukset
Bannerin nimi

koko
(leveys, korkeus)

hinta

Maxi
Neliö
Taulu
Boxi

560 x 200 px
270 x 270 px
270 x 160 px
160 x 160 px

450 €
380 €
340 €
270 €

.

Bannereiden tallennusmuodot: jpg, png, gif (myös animoidut)
Aineistotoimitukset: paula.koskivirta@turvallisuus.com
Asiakkaiden on mahdollista laittaa noin 125 merkin mittainen itse laatimansa teksti bannerin alle tai vierelle. Tekstillä asiakas
voi tehostaa bannerin klikkaamista ja siten ohjata lukijaa siirtymään suoraan asiakkaan verkkosivuille.

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv 24 %

Uutiskirjeiden ilmestymisajat 2022
.

.

Perinteiset uutiskirjeet 3 kertaa:
Viikko 13, maaliskuun lopulla
Viikko 35, elokuun lopulla
Viikko 45, marraskuun puolivälissä
Sisältöuutiskirjeet 6 kertaa:
Viikko 8, helmikuun lopulla
Viikko 17, huhtikuun lopulla
Viikko 23, kesäkuun alkupuolella
Viikko 36, syyskuun alkupuolella
Viikko 43, lokakuun lopulla
Viikko 49, joulukuun alkupuolella
HUOMIO! Mikäli uutiskirjeiden ilmestyminen ei sovi asiakkaan aikatauluihin, kannattaa tutustua mediakorttiimme Asiakkaille
räätälöitävä sähköposti-ilmoitus – suoramarkkinointi suurjakeluna. Mediakorttiin pääset klikkaamalla edellä olevaa sinistä tekstiä.
Suoramarkkinointi-ilmoitus toimitetaan uutiskirjeen suurjakeluna sinä päivänä, kun asiakas haluaa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää
Kia Kangas, puhelin 040 843 9595, kia.kangas@turvallisuus.com
Timo Lahtinen, puhelin 050 594 2718, timo.lahtinen@turvallisuus.com
Paula Koskivirta, puhelin 040 584 0212, paula.koskivirta@turvallisuus.com
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