
VARAUKSET JA LISÄTIEDOT:
Myyntipäällikkö Seija Kuoksa
seija.kuoksa@kemiamedia.fi 

puh. 040 827 9778

Myyntipäällikkö Jaana Koivisto
jaana.koivisto@kemiamedia.fi

puh. 040 770 3043

Boksibannerit
Näkyvyys kattaa 100-prosenttisesti kaikki sivuavaukset.  
Boksibannerien paikat vaihtelevat satunnaisesti, kun 
sivustolla etenee sivulta toiselle. Kaikki paikat ovat 
huomioarvoltaan yhtä hyviä. Tiedostomuoto jpg, png 
tai gif. Leveys 600 px, korkeus 500 px.
• 1 kk 390 euroa
• 2 kk 750 euroa
• 3 kk 990 euroa
• 6 kk 1 690 euroa
• 12 kk 2 450 euroa
• Bannerin sisältöä voi vaihtaa veloituksetta kesken 

tilausjakson, kun jakso on vähintään 3 kk.
• Aineistovalmistus +40 euroa/banneri.
• Boksibanneri myös uutiskirjeeseen +350 euroa/kpl 

(norm. 550 euroa).

Hintoihin lisätään alv 24 %.

www.kemiamedia.fi
•  Yli 6 000 kävijää, 7 500 käyntiä ja 32 000 

sivukatselua kuukaudessa.
•  Tiuhaan päivittyvää sisältöä ja uutisia, joita  

et löydä muualta.
•  Hyödynnä nettisivujen ja uutiskirjeen synergia.

Panoraama- eli yläbannerit
Näkyvyys kattaa puolet kaikista sivuavauksista, eli kaksi 
aineistoa vaihtelee 50/50-periaatteella. Tiedostomuoto 
jpg, png tai gif. Näyttöversion leveys 1 400 px, korkeus  
171 px. Mobiiliiversion leveys 600 px, korkeus 500 px. 
•  1 kk 550 euroa
•  2 kk 990 euroa
•  3 kk 1 390 euroa
•  6 kk 2 350 euroa
•  12 kk 3 500 euroa
•  Aineistovalmistus tekstistä ja kuvista +40 euroa/

banneri.
•  Yläbanneri myös uutiskirjeeseen +450 euroa/kpl  

(norm. 650 euroa).

•  Artikkelin pituus 2 000–4 000 merkkiä + 1–3 kuvaa. 
Asiakas tuottaa tekstin ja kuvat.

• Artikkeli näkyy vähintään kuukauden ajan etusivulla, 
sen jälkeen sivustolla, josta juttu löytyy tehokkaasti 
avainsanojen avulla.

• Paketti sisältää kuvallisen huomiovinkin julkaisemista 
seuraavaan uutiskirjeeseen ja tekstivinkit kahteen 
seuraavaan uutiskirjeeseen.

• Hinta 1 150 euroa sisältää tekstin editoinnin ja 
uutiskirjevinkin tuottamisen.

• Haluatteko meidän tuottavan tekstinne avaimet käteen 
-palveluna? Puhelinhaastattelu +550 euroa, haastattelu 
paikan päällä +750 euroa. Valokuvaus +200 euroa.

Kumppaniblogit 
www.kemiamedia.fi ja uutiskirje
•  Blogin pituus 2 000–5 000 merkkiä + kirjoittajan kuva. 

Asiakas tuottaa tekstin ja kuvan.
• Blogi näkyy vähintään kuukauden ajan etusivulla, 

sen jälkeen sivustolla, josta juttu löytyy tehokkaasti 
avainsanojen avulla.

•  Paketti sisältää kuvallisen huomiovinkin julkaisemista 
seuraavaan uutiskirjeeseen ja tekstivinkit kahteen 
seuraavaan uutiskirjeeseen.

•  Hinta 1 150 euroa sisältää tekstin editoinnin ja 
uutiskirjevinkin tuottamisen.

Kaupalliset artikkelit  
www.kemiamedia.fi ja uutiskirje

”Olemme todella tyytyväisiä  

kaupallisten artikkelien tehoon.”

Tuotepäällikkö Petra Honkavirta, Hosmed Oy

KEMIA
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UUTISKIRJE
Kemiamedian uutiskirje kertoo alan tuoreimmat uutiset tuhansille kemian ja lähialojen 
päättäjille ja ammattilaisille. Uudistunut uutiskirje ilmestyy 41 kertaa vuonna 2023. 

Katso tästä uutiskirjeen aikataulut.    Katso tästä julkaistut uutiskirjeet.

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT
Myyntipäällikkö Seija Kuoksa
seija.kuoksa@kemiamedia.fi
puh. 040 827 9778

”Markkinointi Kemiamediassa on tapamme viestiä 
asiakkaalle. Se on osa Hosmed Oy:n toimintaa.”

Toimitusjohtaja Harri Köymäri, Hosmed Oy

Myyntipäällikkö Jaana Koivisto
jaana.koivisto@kemiamedia.fi  
puh. 040 770 3043

YLÄ- JA BOKSIBANNERIT
• Tiedostomuoto jpg, png tai gif.
• Mitat 600 x 500 px.
• Hinnat: boksibanneri yläbannerina 650 euroa, 
 boksibanneri uutisten lomassa 550 euroa.
• Aineistovalmistus tekstistä ja kuvista +40 euroa/banneri.
• Haluatko uutiskirjebannerisi myös nettisivuille www.kemiamedia.fi?  
 Tavoitat kuukaudessa 6 000 kontaktia lisää! Lue lisää nettisivuston 
 mediakortista: www.kemiamedia.fi/mainostajalle.

TEKSTI + KUVA -MAINOS
• 600 px leveä mainospaikka uutisten lomassa. 
• Aineisto: max 250 merkkiä tekstiä + kuva tai logo (jpg tai png). 
• Hinta 650 euroa sisältää mainosvalmistuksen.

AVOIMIA TYÖPAIKKOJA
• Aineisto: max 250 merkkiä tekstiä + kuva tai logo (jpg tai png).
• Hinta 650 euroa sisältää nettinäkyvyyden www.kemiamedia.fi. 
• Lisäpaikat samassa uutiskirjeessä à 170 euroa.

LEVEÄ BANNERI 
• Tiedostomuoto jpg, png tai gif.
•  Mitat 600 x 225 px.
• Hinta 650 euroa/kpl. 
• Aineistovalmistus tekstistä ja kuvista +40 euroa/banneri.

SÄÄSTÖPORTAAT 
Mainoksia
vähintään

Hinnasta
pois

2 kpl 5 %
4 kpl 10 %
6 kpl 15 %
9 kpl 20 %
12 kpl 25 %
15 kpl 30 %
18 kpl 35 %
22 kpl 40 %

Hintoihin lisätään alv 24 %.

TEKSTI + KUVA

YLÄBANNERIT

LEVEÄ BANNERI

AVOIMIA TYÖPAIKKOJA

KEMIA
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Kemiamedian suorapostitus
• Supertehokas väline rekrytointiin, koulutuksiin, 

tapahtumiin, tuotelanseeraukseen ja palvelujen 
markkinointiin.

•	 Tavoittaa	yli	3 000	Kemiamedian	uutiskirjettä	tilaavaa	
ammattilaista ja päättäjää.

•	 Avausluku	(OR)	on	huippuhyvä,	keskimäärin	30	%.

Suorapostissa koko viesti on varattu teille. 
•	 Otsikko,	teksti,	linkitykset	ja	kuvat	ovat	toiveidenne	

mukaiset.
• Me valmistamme viestin ja lähetämme sen  

toivomananne päivänä.
•	 Aineisto:	teksti	(1 000–3 000	merkkiä),	logo	ja	 
1–3	kuvaa	(jpg,	png	tai	gif)	+	linkitysohje.

•	 Hintaan	1 390	euroa	sisältyy	statistiikkaraportti.	
• UUTTA! Pakettiin sisältyy linkkivinkki postitustanne 

seuraavassa uutiskirjeessä.
• Haluatteko listauksen klikkaajien verkkotunnuksista? 
Domain-listaus	+50	euroa.	

Katso esimerkit suoraposteista:
  Tapahtumamarkkinointi
  Tuotteen ja palvelun markkinointi
  Rekrytointi

RÄÄTÄLÖITY SUORAPOSTITUS

”Suorapostitukset tuovat aina uusia 
ilmoittautumisia tapahtumiimme.”

Harri	Köymäri,	Hosmed	Oy:n	toimitusjohtaja

”Saimme rekrytointisuorasta erinomaiset statistiikat 
ja useampia hyviä hakemuksia. Hyvin sijoitettu 

ilmoitusraha.”
Camilla	Karlsson,	HR	Manager,	Geberit	Suomi

KEMIA

JAA VIESTISI MYÖS UUSIOUUTISTEN  
TAI TTT-LEHDEN LUKIJOILLE!

Uusiouutisten suorapostitus
•	 Vastaanottajina	yli	3 200	kiertotalouden,	jätehuollon	ja	

ympäristönsuojelun	ammattilaista	ja	asiantuntijaa.
•	 Pakettihinta	Kemiamedia	+	Uusiouutiset	vain	1 900	euroa	 

(norm.	2 390).
  Katso esimerkkisuora.

TTT-lehden suorapostitus
•	 Vastaanottajina	yli	12 000	työturvallisuuden,	työhyvinvoinnin	ja	

työsuojelun	ammattilaista.	
•	 Pakettihinta	Kemiamedia	+	TTT-lehti	vain	2	900	euroa	 

(norm.	3	490).
  Katso esimerkkisuora.

LISÄTIETOJA	JA	VARAUKSET:
seija.kuoksa@kemiamedia.fi
puh.	040 827	9778
jaana.koivisto@tttlehti.fi
puh.	040 770	3043

maria.niinivuori@
uusiouutiset.fi
puh.	045	1120	232

Hintoihin lisätään alv 24 %.
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KAUPALLISET ARTIKKELIT
kemiamedia.fi ja uutiskirje
• Artikkelin pituus 2 000–4 000 merkkiä + 1–3 kuvaa.  

Asiakas tuottaa tekstin ja kuvat.
• Artikkeli näkyy vähintään kuukauden ajan etusivulla, 

sen jälkeen sivustolla, josta juttu löytyy tehokkaasti 
avainsanojen avulla. 

• UUTTA! Paketti sisältää kuvallisen huomiovinkin 
julkaisemista seuraavassa uutiskirjeessä ja otsikkovinkit 
kahdessa seuraavassa uutiskirjeessä. 

• Katso esimerkit: kaupallinen artikkeli verkossa ja 
huomiovinkki uutiskirjeessä.

• Hinta 1 150 euroa sisältää tekstin editoinnin ja 
uutiskirjevinkin tuottamisen. 

Haluatteko meidän tuottavan tekstinne avaimet käteen 
-palveluna? Puhelinhaastattelu +550 euroa, haastattelu 
paikan päällä +750 euroa. Valokuvaus +200 euroa.

Kaupalliset artikkelit ja kumppaniblogit antavat teille 
mahdollisuuden kertoa tarkemmin tuotteistanne, 
palveluistanne ja ajatuksistanne. Tarjoamme teille 
tehokkaan näkyvyyspaketin Kemiamedian verkkosivuilla 
ja kolmessa uutiskirjeessä.
Kaupallinen artikkeli sisältää toimittajan tekemän 
haastattelun ja kirjoitustyön, editoinnin, taiton ja 
julkaisun sekä materiaalin käyttöoikeuden julkaisun 
jälkeen. Kuvat ja logo asiakkaalta.
Vaihtoehtona on myös asiakkaan itse toimittaman 
tekstin julkaisu, jolloin paketti on hieman edullisempi.

KUMPPANIBLOGIT 
kemiamedia.fi ja uutiskirje
• Kumppaniblogin pituus 2 000–5 000 merkkiä + kuva.  

Asiakas tuottaa tekstin ja kuvan. 
• Blogi näkyy vähintään kuukauden ajan etusivulla, 

sen jälkeen sivustolla, josta juttu löytyy tehokkaasti 
avainsanojen avulla. 

• UUTTA! Paketti sisältää kuvallisen huomiovinkin 
julkaisemista seuraavassa uutiskirjeessä ja otsikkovinkit 
kahdessa seuraavassa uutiskirjeessä. 

• Katso esimerkit: kumppaniblogi verkossa ja huomiovinkki 
uutiskirjeessä.

• Hinta 1 150 euroa sisältää tekstin editoinnin ja uutiskirjevinkin 
tuottamisen.

Hintoihin lisätään alv 24 %.

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT
Myyntipäällikkö Seija Kuoksa
seija.kuoksa@kemiamedia.fi
puh. 040 827 9778

Myyntipäällikkö Jaana Koivisto
jaana.koivisto@kemiamedia.fi  
puh. 040 770 3043

KEMIA
KAUPALLISET ARTIKKELIT 
JA KUMPPANIBLOGIT

”Kaupallinen artikkeli tuotti heti yhteydenottoja. 
Olemme todella tyytyväisiä artikkelien tehoon.”

tuotepäällikkö Petra Honkavirta, Hosmed Oy
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Rekrytoi osaajat
Kemiamedian kanavat tavoittavat tehokkaasti kemian, bioalan ja lähialojen ammattilaiset  

tutkimuksessa, teollisuudessa, laboratorioissa ja oppilaitoksissa. Meidän avullamme tavoitatte 
myös alan opiskelijat ja ne halutuimmat osaajat, jotka eivät seuraa muita rekrykanavia.

KEMIAMEDIAN UUTISKIRJE 
• Tavoittaa joka torstai tuhansia kemian 

ja lähialojen ammattilaisia. 
• Katso uutiskirjeen aikataulut.
• Aineisto: max 250 merkkiä tekstiä + 

kuva tai logo (jpg tai png).
• Hinta 650 euroa sisältää editoinnin ja 

nettinäkyvyyden kemiamedia.fi +  
raportin uutiskirjeen avauksista ja  
klikkauksista.

• Lisäpaikat samassa uutiskirjeessä   
170 euroa/kpl.

SUORAPOSTITUS 
• Jakelu uutiskirjeen tilaajille,  

julkaisupäivä valittavissanne.
• Aineisto: max 2 500 merkkiä tekstiä  

+ kuva ja/tai logo (jpg tai png).
•	 Hinta	1 390	euroa	sisältää	mainosval-

mistuksen tekstistä, kuvista ja logosta, 
nettinäkyvyyden + raportin postituk-
sen avauksista ja klikkauksista. 

• Katso esimerkit: Hosmed ja Carbo 
Culture.

NETTISIVUSTO KEMIAMEDIA.FI 
• Yli 6 000 kävijää kuukaudessa. 
• Näkyvyys nettisivuilla hakuajan  

loppuun asti sisältyy hintaan, kun 
varaatte oman suorapostituksen tai 
paikan uutiskirjeessä. 

• Paikat saavat aluksi näkyvyyden  
etusivulla. Kaikki työpaikat löytyvät 
kootusti avoimia työpaikkoja -sivulta.

• Näkyvyys pelkästään nettisivuilla  
250 euroa. 

Hintoihin lisätään alv 24 %.

”Rekrytointimediana Kemia oli yrityksellemme 
hyödyllisempi kuin kaksi muuta kanavaa yhteensä. 

Saimme yhteydenottoja paremmilta hakijoilta.”
Toimitusjohtaja Harri Köymäri, Hosmed Oy

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT
Myyntipäällikkö Seija Kuoksa
seija.kuoksa@kemiamedia.fi
puh.	040	827	9778

Myyntipäällikkö Jaana Koivisto
jaana.koivisto@kemiamedia.fi  
puh.	040	770	3043

KEMIA

”Saimme rekrytointisuorasta erinomaiset 
statistiikat ja useampia hyviä hakemuksia. 

Hyvin sijoitettu ilmoitusraha.”
Camilla Karlsson, HR Manager, Geberit Suomi
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